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HAQLILAR TARIHi 

Yunanlilarin 1408 (m. 1097) yilinda iki frank kirali ve 7 kont 

akin etmi§ler ve Antakya’ya kar§i gelerek onu Tiirklerin 

elinden almi§lardi. Bu seferin yapilmasina sebep §udur: Tiirk- 

menler Suriye, Filistin vesair memleketlerde hakim olduklan 

zaman, Filistin’i ziyaret igin gelen hiristiyanlari bilhassa Roma 

diyarindan ve Italya’nin sair iilkelerinden gelenleri fena mua- 

melelere ugratiyorlardi. Franklar bu yiizden kizarak asker 

topladilar ve evvela ispanya’ya giderek buradaki §ehirleri 

zapt ile birgok kan doktiiler. Bunlar birgok araplarin kulaklarmi, 

burunlanni, dudaklanni kestiler ve gozlerini kor ettiler. Sonra 

bunlar Istanbul’a kar§i geldiler. Roma kirali Alexis bunlara 

yol vermedigi igin §ehre kar§i yedi yil muharebe ettiler. Daha 

sonra bunlar ilerleyerek Antakya’ya kar§i gadirlarim kurdular 

ve dokuz ay muharebe ettiler, fakat §ehri zaptedemediler. Bunun 

iizerine bunlar, ismi Ruzbah olan ve Ka§karuf vadisi iizerin- 

deki kuleyi muhafaza eden adamla gizli bir anla§ma yaptilar, 

ona altin ve gumii§ vaadettiler. Bunun iizerine demirden 

siriklar uzatildi ve bunlarin iizerinde bir kule viicuda getirildi. 

Franklar de geceleyin gelerek buradan igeri girdiler, ba§kalan 

da ipler kullanarak duvarlari a§tilar. Bunlarin sayisi gogaldiktan 

sonra, gecenin son nobeti sirasinda davullar galarak i§aret 

verdiler. Ismi Gaisgan olan Turk hakimi bu sesler iizerine 

uyandi ve franklarin kaleyi zaptetiklerini sanarak korkudan 

titredi. Sonra §ehrin kapisim agarak 30 ki§i ile beraber Halep 

yolundan kagti. Giin dogdugu zaman, o adam pi§man oldu, 
“$ehrimi, adamlarimi, ailemi, malimi, miilkiimii ne diye birakip 

kagtim ?„ diye dogiindii. Sonra geri donerek Antakya’ya bakti 

ve agladi; kederi son derece §iddetli oldugu igin atindan 

du§tii. Yanindaki adamlar onu birkag defa kaldirarak atinin 

sirtina yerle§tirdilerse de bu adam tekrar dii§tiigiinden onu 

birakip aynldilar. 

Daglarda odun kesmekle me§gul olan bir ermeni, Gais- 

gan in ba§mi keserek Franklara gotiirdii. Franklar §ehri aldiktan 
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sonra igindeki Turkleri ve Araplari soydular ve birgoklarini 

oldiirduler. Kontlann biri olan B ai mond (Boemundus) §ehre 

hakim oldu. Franklar burada 13 gun yiyecek bir§ey bulama- 

diklari igin, atlarinin etini yediler. Sultan Tiirkyaruk keyfi- 

yetten haber alinca, Antakya’ya 100.000 atli gonderdi. Bunlar 

da Bagras’a gelerek karargahlarmi kurdular. Bu sirada frank 

kirallarindan biri, bir riiya gordii. Bunun iizerine Mar Cassi- 

a no s'un kilisesinde bir yeri agtilar ve burada Mesihin 

iizerinde salbolundugu hagin birtakim kinntilarini bularak bu 

kinntilardan bir hag viicuda getirdiler ve bir mizrak ucu yap- 

tilar. Sonra bunlan alarak Tiirklere kar§i yiiriidiiler. Allah da 

Franklara zafer verdi ve bunlar yer yiiziinii maktullerle dol- 

durdular. 

Franklar buradan kalkarak Maarra §ehrine kar§i hareket 

ettiler ve §ehri zaptettiler. Bunlar 100.000 den fazla insan 

oldiirduler ve burada 40 gun kalarak birgok ganimetler aldi- 

lar. Daha sonra Liibnan dagina kar§i hareket ederek burada 

Nusayri adini ta§iyau kimselerden buyuk bir kalabahgi oldiir- 

duler. Sonra Trabulus’un civarinda olan Arka’ya kar§i geldiler. 

Buraya kar§i 4 ay harbettikleri halde §ehri zaptedemediler. 

Onun gin burasini birakarak §aizar’a geldiler ve buradaki 

Mu n kid oglu adli arap onlara teslim oldu, vergi vermege 

razi oldu, onlar da buradan ayrildilar ve Emesa’ya gittiler. 

Buradaki Cenah iid-devle de onlari kar§ilayarak tabiiyet- 

lerine girmegi kabul etti. 

Franklar da onu birakarak Kudiis’e gittiler ve Kudus’e 

kar§i 40 giinden fazla harbettiler. Burada Misirh’lardan, tfti- 

har iid-devle naminda biri bulunuyordu. Franklar tahtadan 

iki muhasara kulesi yaptilar ve bunlarin birini cenupta Sihyon 

(Sion) adli yere, birini de §ark kapisimn orta yerine, yani Mar 

Istefan tarafina yerle§tirdiler. Araplar, Sihyon tarafindaki 

kuleye ate§ verdiler, fakat bu kule biisbiitun yanmadan once 

bir sayha koptu ve Franklar §ark tarafindan yiiklenerek aha- 

liyi tam bir hafta kihgtan gegirdiler. Bunlar Suleyman 

Mabedi iginde 70.000 den fazla Arap oldiirduler ve Sahra’dan 

(yani Yakub’un Bet’ele diktigi kayadan) 40 giimii§ kandil aldilar. 

Bu kandillerin herbiri 3600 gumii§ zuze agirhginda idi. Bun¬ 

lar 150 zuze agirhgmdaki kugiik kandilleri de aldilar. Bunlarin 
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arasinda Misir altinindan yapilma 20 kandil bulunuyoidu. Bun- 

dan ba§ka agirligi (Suriye ol^iisiyle) 40 litre olan ve Bagdat 

olgiisiyle alti litre tutan bir giimu§ firini kandil sanaiak aldilai 

ve burada bulduklan sair e§yayi da birakmadilar. 

Franklarin Kudiis’te hiikiim suren ilk kirail Gondofre 

(Godofredus) idi. Bu adam Yunanlilann 1409 (m. 1098) yilinda 

hakim oldu ve hakimiyeti 2 yil siirdii. Daha sonra Bagduin 

(Balduinus, yahut Baldoin) 17 yil hiikiim surdii. Misn daki 

Misirhlar hadiselerden haber alinca, ordu kumandanimn oglu 

Afdal buyuk bir ordu ile hareket etti ve I^ranklar buna 

kar§i gelerek Askalan civarinda dogii§tiiler ve Araplar maglup 

edildiler. Franklar bunlann birgogunu oldiirduler, geride kalan- 

lar da Askalan’a ka$tilar. Askalan ahalisi Franklara 12.000 dinar 

verdikleri igin onlar da bunlari birakarak Kudus e dondiilei. 

Araplarin 492 (m. 1098) yilinda Turk e§rafi vezir Meed- 

iid-devle'nm zalimane muamelesinden dolayi Sultan Turk- 

yciruk' a kar§i isyan ettiler ve veziri oldiirduler. Sonra bun- 

lar T ur ky aruk'u birakarak karde§i Muhammed'z git- 

tiler ve onu hiikiimdar yaptilar. Halite de onu kabul ederek 

bir ferman yazdi ve onu Giyas iid-diinya ve'd-din 

Ebu §uca’ Muhammed Sultan1 diye ilan etti. Turk- 

yaruk da Bagdat’a dogru kagti ve Sultan Muhammed onu 

takip etti. Bunlar birkag defa dogii§tuler ; birbirlerini yendiler 

ve yenildiler. 

Araplarin 493 (m. 1099) yili siralannda Cezle oglu 

Yahya namindaki Bagdat’li tabip vefat etti. Kendisi Minhac 

adli me§hur eserin miiellifidir. Bu eser devrimizin tabibleri 

elindedir ve ilaglardan, miirekkep ve basit gidalardan bahset- 

mektedir. Bu zat, hiristiyandi. Arap edebiyatim ve mantigi 

Velid oglu Ebu Ali adli arap edibindea ogrenmi§ti. Sonra 

Nasturilerin dedigi gibi, ilahi mahiyette cismant ve §ahsi bir- 

ligi kabul etmege imkan bulunmadigina inanarak yanildi ve 

musliiman oldu. Zengin bir adam oldugu, yalniz dostlarim 

ziyaret ettigi ve fakirlerden tedavi iicreti almadigi anlatiliyor. 

Daha sonra Malatya’da hakim olan yunanli Gabriel 

yaz mevsiminde Sebastia’dan gelerek memleketi harap eden, 
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mahsulleri yiyen ve ki§in doniip giden D a n i $ m e n d oglu nun 

tazyiki dolayisiyile Franklara haber gondererek Malatya yi on- 

lara verecegini ii£ kere vaadetti. Kiral Bohemund ona gu- 

venerek Malatya’ya gitmek iizere hareket etti. Bunun iizerine 

Pilardos zamanmdan beri bazi yerleri ellerinde bulunduran 

Ermeniler ile Khoj Basil naminda bir e§kiya olup, Ki§um, 

Raban namindaki yerleri elinde tutan reis ve Ermenistan da 

bazi yerlere hakim olan Rufin ogullari, Franklann gelip 

ba§larina ge^melerinden ve kendilerini kovmalarindan korkarak 

Dani$mend oglu Ismail's gizlice haber gdnderdiler ve 

Franklara kar§i bir pusu kurmasim istediler. Mel’un Gabriel 

de Frank kirahnm, Malatya’dan otede bulunan Gapna koyiine 

varmasi iizerine onu §a§irtmaga ve Dani$mend oglu nun 

muvasalatina kadar onu geciktirmege ugra§ti. Bu adam kirala 

kar§i pusular kurdu, onu pusuya dii§iirdii, sonra ona zincir 

vurarak Sebastia’ya gonderdi. Sonra bizzat Malatya’ya kar§i 

hareket ederek harbetti. Gabriel kotiiliigiine kotiiluk katiyor 

ve §ehrin iginde ya§ayanlan insafsizca soyuyordu. Bunun iize- 

rine askerlerinden ikisi ona kizarak §ehri Yunanhlann 1413 

(m. 1102) yilinin eylul aymin 18 inci giinii Tiirklere teslim 

ettiler. Bazi arap yazmalannda hadisenin 412 yilinda vukubul- 

dugu kaydedilmektedir. Tiirkler Malatya’ya girince bu talihsiz 

yerin biitiin servetini soydular. Qiinkii Doni$mend oglu 

§ehrin servetini askerlerine dagitmi§ti ve yalmz ahaliye dokun- 

mami§ti. Dani$mend ogluy bir kimsenin oldiiriilmesine mii- 

saade etmeyerek biitiin ahaliyi kendine ait saymi§, herkesi 

evine gondermi§ ve kendi memleketinden bugday, inek vesair 

liizumlu §eyleri getirterek ahaliye vermi§ti. Onun devrinde 

Malatya birgok nimetlere nail oldu. O da buraya adi 

Basil olan birini kata ban, yani vali olarak tayin etti; 

bu adam Allahtan korkar ve insafli bir adamdi. 
Gabriel's gelince, o da adaletin elinden kurtulamadi. 

Tiirkler de, hiristiyanlar da mukaddes adamin ve nahak yere 

itham ettigi valilerin oldiiriilmesini hatirlatarak ona en agir 

eziyyeti ^ektirdiler. Bunlar ona hakaretler yaptilar (P); kenaisini 

kansinin bulundugu Katia kalesinin oniine gotiirdiiler. Tiiiklei 

Gabriel'in karisina bu kaleyi teslim ettirmesini soyledilerse 

de, bu adam §eytani bir hile ile Turkleri aldatti ve karisina 
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§u haberi gonderdi: « Kaleyi teslim et ! Ben sana birkag gun 

once Midas naminda bir geng gonderdim,,. Midas kelime- 

sinin arami dilindeki manasi “teslim etmemektir,,. Tiirkler bunu 

anlayinca Gabriel'\ oldiirdiiler ve cesedini kopeklere 

attilar. 

Dani$menci oglu, Frank kirali Bohemund u Ma- 

latya’ya getirdi ve §ehri 100.000 dinars, satti. Bohemund da 

Antakya’yi hem§iresinin ogluna vererek kendi memleketine 

dondii. 

Yunanlilann 1414 (m. 1103) yilinda Sanjel (Saint Gilles), 

Tarsus §ehrinde idi. Araplar onun maiyetindeki askerlerin az 

oldugunu haber alarak Trablus, $am ve Emesa daki Tiirk oi- 

dulanm ona kar§i yola gikardilar. Frank kirali yamnda yal- 

niz 300 atli bulundugu igin §am’lilara kar§i 100, Trabulus’lulara 

kar§i 100 ve Emesa’lilara kar§i 50 atli gondererek geride kalan 

50 atliyi de yamnda alikoydu. Bunlar muharebe meydamnda 

kar§ila§inca Emesa’lilar ve $am’lilar sur’atle daga ka^tilar. Hal- 

buki sayilari 5.000’den fazla idi. Fakat sayilari 3.000 kadar 

olan Trabulus’lular muharebe ettiler. Saint G i 11 e s, Tiirklerin 

iistiin geldiklerini anladigi anda yamnda alikoydugu 50 frankla 

birlikte bizzat hucum etti ve Turkleri kirdi. Sonra kaganlari 

takip etti ve 1000 kadar arap oldiirdii. Saint Gilles, Kilik- 

ya’dan gikarak Trabulus’a gitti, bu §ehrin onunde gadirlanm 

kurarak §iddetli bir muharebe yapti. Antaradus’u zaptederek 

buradaki butun Araplari oldiirdii ve diger kalelere kar§i harp 

agti. Deniz yolu ile gelen ba§ka bir kont, Akka’yi muhasara 

etti ve onu agir kayiplara ugratti. Bunlar Edessa’yi aldilar, 

Suriye i^inde Araplarla Turklerin ellerinde bulunan her yeri 

alip soymaga koyulduiar. 
Araplarin 498 (m. 1104) yilinda sultan Riikn iid-din 

Tur ky aruk muhtelif hastaliklara yani verem ve fistiil has- 

tahklanna ve diger agn veren anzalara ugradi ve kendisi 

olecegini anlayarak e§rafm, oglu Melik$ah'a sadakat yemini 

etmelerini temin ederek oglunu Bagdat a gondeidi. Oglu doit 

ya§inda oldugu halde Celdl iid-devle Melik?ah Sultan 

diye iian olundu. Tiirkyaruk ise oldu ve Isfahan’da gomiil- 

du. Tiirkyaruk'un oglu Melik$ah'in Bagdat’ta bulundugu 

sirada, amcasi Sultan Mu hammed de buraya geldi. Bagdat 
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ahalisi ikisi arasinda kopacak miicadeieye siiruklenmekten 

fena halde korktular. Melik$ah'in saltanatini idareye memur 

olan Emir Ayaz akilli bir adam oldugu ve Tiirkyaruk' un 

askerleri onun kumandasi altinda bulunduklan ve ona itaat 

ettikleri i$in, bu zat Sultan MuhammecFt and i^irerek §u 

sozleri soyledi: “Bu gocuk karde§inin ogludur. Ona itina gos- 

termen bilhassa sana yaki§ir. Onu babasinm saltanatindan ve 

mirasindan mahrum etmek gerekmez. Nasil ki sizin beni bana 

ait olandan mahrum etmeniz yaki§maz„. Buna kar§i sultan, 

“bu gocuk benim oglumdur,, dedi ve ona iyi muamele etmegi 

vaadetti. Emir Ayaz da sultamn yanina gitti ve onun tara- 

findan izzet ii ikram ile kar§ilandi. 

Ertesi gun Emir Ayaz biiyiik bir ziyafet verdi ve sultani 

davet etti. Sultan da daveti kabul ederek ziyafete i§tirak etti. 

Fena bir tesadiif eseri olarak Emir Ayaz\n toplantisina, elbi- 

sesinin altina zirh giyen bir katip kan§mi§ ve hizmetle me§gul 

olan kimselerin arasinda yer almi§ti. Bu adam gii^lukle kimil- 

dayabiliyordu. Sultan bu adami gorerek yamndaki kii^iik kole- 

lerin birine §u emri verdi: “git bu adami ara§tir, iizerinde ne 

bulundugunu anla ve onu kimildamaktan alakoyan sebebi 

ogren,,. Bu kugiik kole, rivayete gore, gitti, adamin iizerini 

aradi, sonra sultana gelerek §u haberi verdi: “bu adam elbi- 

sesinin altinda zirh ta§imaktadir„. Bunun iizerine sultan §u 

sozleri soyledi: “katipler zirh giydiklerine gore Tiirk atlilan 

ne kullanacaklar?„ ve Emir Ayaz\x\ kendisine bir kotiiluk 

yapmak niyetinde oldugunu sanarak yamndaki askere Emir 

Ayaz in kafasini kesmelerini emretti. Ayaz a taraftar olan 

Tiirkler hadiseyi haber alinca kendi mallan ile ba§kalannin 

mallanndan ta§iyabildiklerini alarak Suriye’ye kaqtilar. 

Araplarin 499 (m. 1105) ve Yunanhlann 1417 (m. 1106) 

yihnda ve mart aymda nehirler kabardi ve Firat nehri (?) ta§ti 

ve Bagdat mahallelerinin birgok evlerini tahrip etti. Bagdat 

zenginlerinden biri sulann ev e§igine kadar yiikseldigini gorerek 

evin harap olmasindan korktu, mallarmi, karilanm, gocuklanni ve 

cariyelerini iki kayiga yukledi ve kayikgilann kendisini yiiksek 

bir yere gdtiirmelerini istedi. Bunlar hareket ettikten sonra 

kayiklann biri batti. Bunun iginde 9 asil kiz, geng bir kadin, 7 

ya§inda bir ^ocuk ile anasi bulunuyordu. Bunlarin hepsi de 
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boguldular ve yanlarindaki servet de kayboldu. ikinci kayikta 

bulunanlar bu felaketi gorerek evlerine dondiiler. Ertesi giin 

sular gekildi, insanlar Allaha §ukrettiler ve insamn kendini 

kurtarmaga ugra§masimn bo§ bir§ey oldugunu anladilar. 

Aym yil Tanu$many Malatya’da iki yil hiikiim siiidiik- 

ten sonra Sebastia’da oldii. Haziranin 28 inci giinii K11i f 

Arslan Malatya’nin oniine geldi ve karargahini kuiarak §eh- 

rin §imali §arkindaki kuleyi tahribe ?ah§ti. Kill? Arslan, §id- 

detli bir muharebeden sonra Yunanlilann 1417 (m. 1106) yilinin 

eylul ayimn 2 inci giinii burasim kill? kuvveti ile degil, and- 

la§ma yolu ile zaptetti ve §ehre giderek hakim olduktan soma 

bir kimseye zarar vermedi. 
Araplarin 500 (m. 1106) yilinda Musul a hakim olan Tiiik 

emiri Gabarmi? (Jagarmi§) Sultan Muhamme d'e kar§i 

isyan hazirlamakta oldugundan sultan, ismi Cavail olan digei 

bir Tiirk emirini ona kar§i gonderdi ve Musul u ona veidi. 

C a v aliy Erbil’e vardigi zaman, J agar mi? ordusunu topla- 

yarak onunla dogii§mek iizere hareket etti ise de, yenildi ve 

esir edildi. Bunun iizerine Musul halki, ismi Zengi olan, 

Jagarmi$ in ogluna sadakat yeminin ifa ettiler ve Cavail ile 

muharebe i?in hazirlandilar. Bunlar Konya sultani K at- 

lami$' in torunu ve Suleyman'\n oglu K111Q Ars¬ 

lan's haber gondererek ondan yardim istediler. Bunun iizerine 

J a gar mi §' l elinde esir tutan C avail, Musul’a kar§i geldi 

ve karargahini kurdu. Bu adam burada bir ?ukur kazdnaiak 

Jagarmif'l onun i?ine yerle§tirdi. Qiinkii Musullulann onu 

ka?irmalarindan korkuvordu. J a g a r m i $ da burada oldii. 

J a gar mi?' in maglubiyeti sirasinda yamnda Musul yer- 

lilerinden Kusairath oglu Ebu fa lib naminda biii vardi ki 

Erbil’e ka?mi§ti. Caval da Erbil hakimi Musak oglu ndan 

bu adami kendisine gondermesini istemi§ti. Bu adamin gonde- 

rilmesi iizerine Cavail elinde esir olan Erbil Emirinin oglunu 

serbest birakti. Kusairath oglu'nun, Cavail nezdine gel- 

mesi iizerine Musul’u ona teslim etmegi vaadetti ve bildigi yer- 

lerden geni§ olgude altin toplayip ona verecegini soyledi ve sozii- 

nii tuttu. Sonra ismi Vadan oglu olan Musul kadisi, /Cusa/- 

r at ho glu ile arasindaki husumet dolayisi ile C a v a 11 ya habei 

gondererek Kusairathoglu nu oldurdugu takdirde Musul’u 
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ona teslim etmegi vadetti. Cavail da bu ricayi kabul etti ve 

du§maninin kellesini ona gonderdi. 

Vadan og/u’nun bu hareketi Musul igindeki Tiirkleri 

kizdirdi. Bunlar da ona hiicum ettiler ve onu oidurdiiler. 

Boylece birkag gun iginde bir kotuliik diger bir kotuluk ile 
mukabele gordii. 

Bu siralarda Kihg Arslan, Roma diyarindan Kardu 

adasina geldi, Cavail da burasini birakip kagarak Balad 

§ehrini aldi. Sonra Suriye’ye dondii. Kihg Arslan Musul’a 

kar§i hareket etti ve burasini siir’atle zaptetti. Kihg Arslan, 

Jagarmi?'in oglu Zengi' ye de, yaninda bulunanlara da, 

§ehir halkindan birine de dokunmadi. Bilakis “her kim bir kimse 

aleyhinde iftirada bulunursa oliime mahkumdur,, diye ilan etti. 

Sonra §ahrazur’lu Kasim oglu Kadi Ubeydullah' 1 eski 

yerine gonderdi. Sultan Muhammed'in Musul’da namina 

hutbe okunmasini yasak etti ve bunun uzerine halifeden sonra 

onun adina hutbeler okundu. KiIiq Arslan Musul kalesine 

adi Bazmi§ olan bir adami koydu ve 11 ya§inda bir gocuk 

olan Melik§ah' 1 hiikumdar unvani ile Musul’da biraktig 

gibi, anasini da onunla birlikte saraya yerle§tirdi. 

Kill g Arslan daha sonra 5.000 atli ile birlikte Habur’a 

dogru ilerledi. Bu sirada Emir Cavaliy Halep Emiri Rid van 

ile anla§ti, bunlar cesur ve atilgan adamlardan 4.000 atli top- 

layarak Habur iizerinde Ki 11 q A r s l a n ’la kar§ila§tilar. Iki 

taraf saff-i harp nizami alinca Kilig Arslan harikulada bir 

cesaret gosterdi. Qiinkii bizzat Cavail ’nin ordusu igine daldi, 

sancagi ta§iyan zatin bir darbe ile kolunu kestikten sonra 

C aval A yi da bir kilig darbesi ile yere yuvarladi ve onun 

giydigi zirhi bir zarara ugratmadan aldi. Cavail ile Rid- 

van'm askerleri, Kilig Ars lan'nm bu kahramanhgi goster- 

digini gorerek geri kalmamak istediler ve Kihg Arslan' in 

askerlerine hamle ederek onlan kirdilar ve kagirttilar. Kilig 

Arslan, askerlerinin kagtigini ve tek ba§ina kaldigini goriince, 

hayatinin tehlikeye dii§mesinden korktu. Qiinkii bu adamlar 

onu oldiirmezlerse de, kendisine zincir vurularak sultanin yanina 

goturiildiigii taktirde sultan onun ya§amasina imkan vermezdi. 

Qiinkii Musul’da, sultanin admin anilmasmi yasak etmi§ti. Bu 

yiizden Kilig Arslan, Habur nehrine atildi ve kendisini 
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takip edenlere oklar atarak su iginde yiizdii. Kendisi ve 

ati zirhli olduklari ve arkasindan gelenler de ona ok attiklari 

i^in ati boguldu ve o da ati ile birlikte aym akibete ugradi. 

Birkag gun sonra cesedi nehrin kiyilarina atildi ve KiIiq 

Arslan, Dam§an(i)) adh koye gomiildii K 

Rid van in Calonicuos’a kar§i hareket etmesi iizerine 

Cavail ve Jagrami?'in kolelerinden bir harem agasini 

yakaliyarak, ondan 40.000 altin dinar aldi. Sonra kalenin 

teslimi ve Musul’dan almi§ oldugu her §eyin iadesi igin Baz- 

mi? a haber konderdi. Ve onun, kimlerle beraber geldiyse 

onlari da alarak sulh iginde geri donmesini istedi. Bazmi? 

mukavemete muktedir degildi, Qunku efendisi olan Kihg 

Arslan in oliimii ile her iimidi kirilmi§ti. Onun igin Kihg 

Arslan in karisini ve akrabasmi siikunet iginde alarak Ma- 

latya ya gitti, yalniz KiIiq Arslan'in oglu M e l i k ? a h ’1 

birlikte g6tiirmemi§ti. Qiinkii C avail onu sultanin yanina 
gondermi§ti. 

Sonra Cezire’ye gitti ve burasmi muhasara etti. J agar- 

mz?’m Habe?i ona 6.000 dinar ile bir arap ati vermi§ 

oldugundan, o da onu birakarak Musul’a dondii. Bu adam, 

?ahrazuri oglu nu kadihktan azlederek yerine Erbilli Ebu 

Bekir i tayin etti, gunkii Cavail bu kadar muhte§em bir 

zaferi kazandiktan sonra §imardi, sultana kar§i sadakati aza- 

larak eline gegirdigi ganimetten gonderilmesi icap eden hisseyi 

gondermedi. Bu yiizden sultan Giyas ii d - di n Mu hammed 

ondan miitessir oldu ve ona kar§i bir qok emirlerle birlikte 

Emir Mevdud'u gonderdi. Bunlarla beraber Araplann 

502 ( m. 1108) yilinda biiyiik bir ordu gonderdi. Cavail 

bunlann gelmekte olduklanni anlayarak Musul’u tahkim etti 

ve Musula hucum i^in gelen emirlerden Bursuk'un hem§iresi 

olan karisini, burada birakti. Askerlerini surlann iizerine yerle§- 

tirerek kendisine yardim edecek ve §ehir iginde kapanmasina 

mani olacak adamlar bulmak iizere buradan ^ikti. Ve bir 

frank kontu olup Musul’da esir bulunan Bodzuin' i de birlikte 

getirdi. Bununla yaptigi anla§maya gore kendisine 70.000 

1 Muhtasar’a gore K1I19 Arslan «§emsaniye» de gomulnri§tur S. 346 

Ibn iil-Esir § emsaniye’nin Habur koylerinden oldugunu Have eder. C. X. 

s. 161 0. R. 
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dinar verecek; o da yamndaki arap esirleri serbest birakacak, 

yardima muhtag olduk^a frank ordusiyle ona yardim i^in 

gelecekti. O da bu adami Caber kalesine gondererek soziinii 

yapmasina kadar orada kalmasini istedi. 
Bodwin di§ari giktiktan sonra hem§iresinin oglu/os l in' i 

(Joscely) getirtti, ona kendi yerine rehine olarak birakti ve 

istenen altinlan getirmek iizere hareket etti. Bunun iizerine 

Cavail ’nin Musul’da birakilan kansi Musul yerlilerine fena 

muamele etmege ve agir vergilerle bizar etmege ba§ladi. Bu 

yiizden §ehirin bazi adamlari yani binalar igin harg hazirlayan 

i§^iler, kulelerin birini ellerine gegirerek “ya?asin biiyiik sultan 

Giyas iid-din „ diye bagirdilar, Emir Mevdud ile onunla 

beraber bulunanlari aym §ekilde selamladilar ve bdylece bun- 

lar Musula hakim oldular. Cavali'nm karisi da karde§i 

Bursuk' un yanina gitti. Bunun iizerine Cavail, Nisibis ve 

Mardin hakimi Ilgazi'nin yanina gitti. ilgazi bu sirada 

Habur koylerinden Araban’da bulunuyordu. C avail onunla 

anla§mak i^in son derece ugra§tiysa da Ilgazi razi olmadi 

ve onu birakarak Mardin kalesine hareket etti. 

Cavail, Rahbut’e hiicum etti ve burada yetmi§ gun 

kadar muharebe etti. Sonra Joscely ri i Caber kalesinden 

getirterek ona §ahane elbiseler giydirdi, bindigi ati ona verdi; 

sonra onu dayisi Bodwin't yollayarak altinlarin siiratle 

gonderilmesini ve esirlerin serbest birakilmasini temin etmek 

istedi. Joscelyn Antakya’ya vannca Antakya kirali T a grith 

(Tancred ?) ona 30.000 dinar vererek Halep’ten olan erkek ve 

kadin yiiz arap esiriyle Javail'ya gonderdi, o da Rahbut u 

birakarak Calonicus’a kar§i hareket etti ve burada gunlerce 

muharebe etti. 
Bunun iizerine Sultan Giyas iid-din} Atabey oglu 

Huseyin naminda bit* emiri gondererek teslim olmasim ve 

eskisi gibi Musul’daki vazifesinin ba§ina donmesini emretti. 

Fakat Cavail itaat etmedi ve Bala§ §ehirine kar§i hareket 

ederek burasmi zaptetti, yagma etti ve biiyiik tahribat yapti. 

Bunun iizerine Cavail tarafindan maglup edilen Suriye hakimi 

Ridvan, Cavail'nin memleketlerini tahrip etmi§ oldugunu 

gorerek Antakya kirali Tancred'den yardim istedi. O da 

1.500 frank atlisi ile geldi ve Ridvan'in 600 atlisi bun- 
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lara katildi. C avail da Bodzuin ve J o s c e l y n ’e yardim igin 

gelmelerini istedi, bunlann geimeleri iizerine Tel-be§ir civarin- 

da muharebe igin hazirlanildi. Franklarla, Ridvan in Tiirkleri, 

Franklarla Ca v a 11 ’nin Tiirklerine galip geldiler ve onlari kir- 

dilar. (Vluharebede bir^ok Tiirkler maktul dii§tiilerse de, Frank- 

lar birbirlerini oldiirmiyerek atlarindan dii§urmekle iktifa ettiler. 

B o d zv i n ve Joscelyn kagtilar, Tel-be§ir’e gittiler ve Cavali ya 

taraftar olan Tiirklerin bir kismi da onlara katildilar. Bu Tiirk- 

lerin yaralari tedavi edildikten sonra Ca v a 11 ’ya gonderildiler. 

Cavali maglup edilmi§ oldugu igin sultanin merhametine ilti- 

cadan ba§ka gare bulamami§ti. 

Bu adam birkag ki§iyle birlikte kiyafetini degi§tirerek, ve 

adini gizliyerek iigyiiz altmi§ fersahhk bir mesafe olan Suriye- 

Horasan yolunu onyedi giinde a§mi§, Sultanin karargahina 

vannca, muhafizlara “ben C av a l z’yim, beni Emir Hu. s eyin' in 

gadirina gotiiriin,, demi§ti. Qiinkii kendisi Rahbut’a kar§i hare- 

ket ettigi zaman sultanin onu te’dip igin gonderdigi zat, bu idi. 

Emir Hiiseyin onun abasini (?) ta§iyarak 1 sultanin yanina 

goturdii. Sultan da ona acidi, onu affetti ve hizmetine aldi. 

Sultan Kilig Arslan'xxx kansini Musul’dan alip Malat- 

ya’ya giden B a z m i s, Kilig Arslan' in kiigiik oglu Tugrul 

Arslanx hiikumdar ilan etti. Burada ismi Arslan olan 

bir diger emir bulunuyordu, bu geng adamin anasi onunla an- 

la§ti, o da Bazmi? 1 oldiirerek bu kadinla evlendi. Bu adam 

Malatya halkini altin toplamakla bizar ettigi igin, geng hukum- 

dann anasi ogluyla anla§arak Arslanx yakaladilar, kapadilar; 

hatta onu oldiirdiikleri zannediimi§ti. Bir yil sonra bunlar 

Arslanx kapali oldugu yerden gikararak Horasan’a, Sultan G i - 

yas ii d-d in' in yanina gonderdiler. Sultan da Kihq, Arslan 

’in oglu Melik$ ah Malatyaya gonderdi ve Meli k$ah bura¬ 

da hiikumdar ilan olundu. Melik^ah, kugiik karde§ini T u g- 

r u l Arslanx azlederek diger iki karde§i Me s' u d ve A r a b'x 

hapsetti. Meliks ah Malatyada yillarca kaldiktan ve Danis- 

mend oglu tarafindan rahatsiz edildikten sonra Roma kirali 

Alexis'ttxx yardim istemek iizere onun yanina gitti. Melik- 

sah seving ile kar§ilanmi§ ve kendisine birgok altin verilmi§ti. 

1 Ibn iil-Esir’e 1 gore kefenini ta§iyarak,, C. s. 1/6. O. R. 
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Geri dondiigu zaman Dani$mend oglu ona bir pusu kurdu, 

yakaladi ve gozlerini kor etti. Bunun iizerine Malatya’daki 

emirler Mes'ud'u hapisten gikarttilar ve Sultan ilan ettiler. 

Me s'ud karde§leri Arcip ve Tug nil Arslan'i Malatyada 

birakarak Konyaya gitti, ve burasini saltanatinin payitahti yapti. 

Yunanhlarin 1421 ( m. 1110 ) yilinda Franklar 7 sene mu- 

harebeden sonra Trablus’u Araplarin elinden aldilar. Bir yil 

sonra Antakya kirali Ta n c r e d, Franklardan miite§ekkil buyuk 

bir ordu ile hareket ederek birgok kaleler zaptetti ve bunlari 

Araplardan aldi. Rastgeldiklerinin hepsini oldiirdii. Daha sonra 

Franklar Mabbugh'a geldilerse de burada bir kimse bulamadilar 

ve §ehri tutu§turarak yaktilar. Franklar, Trablus’a dondiiler ve 

burada bahar mevsiminde atlanni besliyerek daha sonra geri 

donmek istediler. Franklardan son derece korkmaga ba§hyan 

Araplar, Franklara altin vererek, muharebeden vazgegirmege 

ugra§iyorlardi. Halep hakimi Ridvan, frank kirali Tancred'e 

32.000 dinar, 20 Arap ati ve kiymetli kuma§lardan 40 balya 

gonderdi. Sur hakimi 7.000 dinar, Askalan hakimi 4.000 dinar, 

§iraz hakimi M unki d oglu 4.000 dinar, Hama emiri Kurt A l i 

2.000 dinar gonderdiler ve sulh yaptilar. Fakat bu sulh mahsuliin 

toplanmasina kadar devam edecek, daha sonra bunlar aldiklari 

mahsulii teslim edeceklerdi. 
Aym yil Cenoali Franklar ( yani Cenevizler ) Araplarin 

Tannis ve Dimyat §ehirlerinden gelen birgok gemilerine hucum 

ettiler ve 70 kadar Arap tacirini esir ederek bunlari yiiksek 

fiatla sattilar. Bunlardan 400 sandik Misir §ekeri ile Dimyat 

kuma§larindan 50 balya yiikii ve daha birgok §eyler almi§lardi. 

Bu sirada Halep ahalisinden bir Arap olup Islam §eriatine 

vakif olan bir adam Bagdat’a gelerek frank istilasi yuzunden 

bagirmaga ve aglamaga ba§ladi. Halk onun etrafinda toplana- 

rak Cuma giinu biiyuk camiye gittiler ve minberi yikarak 

ibadeti durdurdular. Halife ve Sultanin din gayretinden mah- 

rum olmalari dolayisiyle sizlandilar. Sultan bu hadiselerden 

haber alinca Emir M e v d u d ’un oglu Ebii'l-Feth M e s u d u 

hazirladi, ona biiyuk bir ordu vererek Musul’a gonderdi ve 

burada Franklarla muharebe igin hazirlanmasim istedi. 

Yunanhlarin 1422 (m. 1111) yilinda Sultanin Malatya’daki 

atabegi, Franklardan Ceyhan nehri havalisini geri aldi. Arap- 
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larin 505 (m. 1111) yilinda Musul Emiri Mevdud biiyiik bir 

ordu lie Suriye’ye indi. Yol uzerinde §abaktan iilkesindeki ka- 

leleri zaptederek iglerindeki Franklan oldiirdii. Sonra Edessa’ya 

kar§i hareket ederek bir miiddet igin burada kaldi ise de, 

§ehri zaptetmedi ve onu birakarak Franklann elinde bulunan 

Tel-be§ir e gitti. Fakat burasini da ele gegiremedi. Bu yiizden 

onu da birakarak Halep’e dogru hareket etti ise de, Halep 

Emiri Rid van §ehrin kapilarini yiiziine kar§i kapadi. O da 

Halep i birakarak §am a gitti. Emir Tugtekin §ehirden gika- 

lak ona kar§i nezaket gosterdi ise de, onun bir hiyanet netice- 

sinde §am’i zaptetmesinden endi§e etti ve bu yiizden Franklara 

haber gondererek onlarla sulh yaptiktan sonra Emir Mevdud 
dan yiiz gevirdi. 

Ayni yil Araplaiin biiyiik iistadi Ghazaz All 1 vefat 

etti ve Kilikya daki Tarsus ta defnedildi. Bu adam Araplann 

aptest almaga ve di§ yuzlerini siislemege ehemmiyet vermele- 

rine mukabil giinahlann kaynagi olan kalplerinin temizligine 

ehemmiyet vermediklerini soyler ve bu yiizden yazilarinda 

Ai aplarin aleyhinde agir bir dil kullanirdi. Kendisi biiyiik bir 

eser yazmi§, ziihd ve takvaya te§vik etmi§ ve golde ya§iyan 

hiristiyanlarin hayatindan ve sozlerinden ornekler gostermi§tir. 
Biz de bu yiizden onu aniyoruz. 

Yunanhlarm 1424 (m. 1113) yilinda Malatya Sultam KiIiq 

A r s l a n in karisi, Bula kalesinin hakimi Balak' in yanina 

gitti ve ona §u sozleri soyledi : “Sultan nice defalar sizi med- 

hederek dedi ki, biitiin Tiirk emirleri iginde Balak derecesin- 

de akilli ve kudretli bir kimse yoktur. Ben de, beni de, gocuk- 

lanmi da admizla korumamzi istiyorum,,. Balak da onu hi- 
mayesine aldi. 

Balak'in kuvveti gittikge artti ve sultanm karisi ile 

evlendi. Bu yiizden Hatun Malatya’ya geri dondiig-ii zaman 

atabeyi atarak oglunu Malatya kalesine yerle§tirdi. Zaid ka- 

lesine hakim olarak Balak tarafindan rahatsiz edilen diger bir 

tiirk de kalesini Malatya sultanina satti. Kisa bir zaman sonra 

Horasanh Sultan Muhammed (Mahmud ?)’un oglu geldi ve 

1 Gazali’den bahsedildi^i anla§iliyor. Gazali Hicretin 505 yilinda 

(m. 1111) de vefat etmi§tir. Ve Tarsus’da degi! Toss’da defnedilmi§tir. 

Miiellifin Gazali hakkindaki mutalealari, daha fazla, indidir. 0. R. 
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Zaid kalesini Malatya sultamndan aldi. Bu sirada Malatya ahalisi 

biiyiik bir merhamet gostererek Zaid kalesinde esir dii§enlerin 

bir goklanni satin aldiklan gibi, Arka’da esir du§enleri de 

Tiirklerin elinden satin almi§lar ve hepsini azad etmislerdi. 

Araplarin 507 (m. 1113) ve yunanlilann 1425 (m. 1114) 

yilinda Antakya kirali Tancred oldii ve onun yerine Roger 

geldi. Emir Mevdud ile maiyetinde bulunan 7.000 atli yanla- 

nnda 2.000 piyade ve bir miktar frenk atlilari bulunan Bod win 

ve Joscelyn ile kar§ila§tilar ve iki taraf arasinda Taberiye golii 

civarinda muharebe oldu. Franklar kinlmi§lar ve piyadelei in- 

den 1.300 ki§i maktul dii§mii§tii. Daha sonra Trablus’taki Frank¬ 

lar bunlara yardim igin ko§tular ve Sa nj e /’in oglu ile Antakya 

kirali Roger ordulan ile geldiler. Franklar, Araplann bulun- 

dugu mevkie hakim bir daga gikarak muharebeye devam etmek 

istediler, fakat 26 giin bir bir leri ile tutu§amadilar. Franklai 

buradan Erdiin nehrine indiler. Bunun iizerine kendi §ehirle- 

rinden uzak olmak dolayisiyle agliktan mustarip olan Araplar 

mevkilerini birakarak §am civarinda gadirlanni kurdular. Cuma 

giinu Emir Mevdud namaz i^in buyiik camiye gitti. Namazi 

bitirdikten sonra Emir Tugtekin ile ikisi elele vererek bi- 

nanin harikulade guzelligine baktilar. Tam bu sirada adamin 

biri Mevdud'un iizerine si^radi ve onu dort yerinden bigak- 

ladi. Mevdud kaldinldi ve Tugtekin'in evine gotiiruldii 

ise de orada vefat etti. Mevdud'un koleleri katili yakali- 

yarak oracikta pargaladilar. Bazi kimseler Halep emiri R id- 

van m bu Ismaili’yi gondermi§ oldugunu saniyorlarsa da, ba§- 

kalari Tugtekin in bu hadiseyi hazirladigini ve mahbus olan 

bir caniye miikafatlar vaadi ile bu cinayeti i§lettigini ve boy- 

lece Eimr M e v d u d ’tan kurtulmak istedigini tahmin ediyorlar. 

Mev dud' un olmesi iizerine Emir Aksenkur Bursuk 

askerler i^inden ba§a ge^erek 15.000 adamla birlikte Edessa ya 

kar§i hareket etti ve burada 2 ay kadar kaldi. 

Araplarin 508 (m. 1114) yilinda Franklar, Edessa’dan qi- 

karak Araplan miitemadiyen oldiiriiyorlardi. Bunlar bii defa 

§ehirden gikarak onbir arabi yakaladilar ve §ehre getirerek 

Tiirklerin gozii oniinde ellerini ve ayaklanni kestikten soma 

cesetlerini duvarlara mihladilar. Aksenkur bu hadiselerden 

miiteessir olarak 50 frank esirini getirdi ve bunlan oldiirdii. 



ARAP HOkOMDARLARI 353 

Tiirkler aghktan son derece mustarip olarak Edessa’yi terket- 

tiler ve Ermeni Khogh Basil'in karisi tarafindan idare 

edilmekte olan Samosata’ya g*ittiler. Bu kadin ayni zamanda 

Mar a§, Ki§um ve Raban’a da hakimdi. Kocasimn oliimunden 

sonra idareyi ele alan bu kadin biitun bu memleketleri akil ve 

basiretle idare etmekte idi. Kendisi atlilardan ve piyadelerden 

buyuk bir ordu toplami§ ve atlilarin herbirine on iki§er, piya- 

delerin herbirine de tiger dinar ayhk baglami§ti. Ermeni’lerin 

suitani bu mahiyette bir insandi. Romalilar kendilerini toplayarak 

memleketlerinin bir kismim Araplardan istirdat ettikleri zaman 

Tiirklere kar§i mukavemet edememekle beraber, ig ulkelerini 

istila etmi§lerdi ve Romalilarin idaresi altinda ya§ayan Erme- 

niler, daglara ve eri§ilmez yerlere iltica etmi§lerdi. 

Bu sirada Kilikya’da R o f i n u s' un oglu olan Constan¬ 

tine'\n iki oglu bulunmakta idi. Mich ail ile Johannes, 

Gargar ve Bet Bula’da bulunuyorlardi. Ki§um, Raban, Bet Hesne 

ve Kal’ai Rum ise Khogh Basil' in yani hirsiz W a si I'm 

idaresinde idi. Samosata’da Constantine ile Tab tug bu¬ 

lunmakta idi. Yastafor, S an b i I'm ogullannda idi. Khogh 

Basil's ve onun karisinin kahyasi olan ve D h e g h a Basil, 

yani Geng Basil's iltihak edenler Suriyeli idiler. Khurtig 

( Khurdik ?) yukarida anlattigimiz kadinin idaresine bakan ve 

Suriyelilerden nefret eden fena bir adamdi. Kendisi Ki- 

§um civarindaki Daira Sumakta’yi zaptederek onu Ermeni 

K at o l i k o s'u Khrikorios ( Gregorius ? ) ’a verdikten ba§ka 

Zabar daginda bulunan Bet Kenaye’deki 5 manastin da koy- 

lere gevirmi§ti. Arni§ kalesi de esas itibariyle bir manastirdi. 

Khurtig buradaki rahipleri kovdu ve onlarin yerine as- 

kerler ve muhafizlar koydu. Bundan ba§ka rahiplerden 2.000 

dinar isteyerek i§kenceye ugratti. Antakya kirali Tancred 

Ki§um’a kar§i iki yil harbetti ve en buyiik guglukle onu zaptede- 

bildi. Qunkii Khurtig hilekar bir adam idi ve Franklar 

ancak bir plan hazirladiktan ve ona bir frank kadini gonder- 

dikten sonra kaleyi alabildiler. Adi Ka l a m a r i a olan bu 

frank kadini K h u r t i g'\ zehirleyerek oldurmu§tiir. 

Khogh Basil'in karisi, turk askerlerinin memleketini istila 

edip her tarafi tahrip ettiklerini goriince, Habura £miri A k - 

senkur'a haber gondererek ona sevgisini vaad etti ve yardim 

Ab'ul-Farac tarihi F. 23 
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istedi. O da kendisine Senkur Dirciz, yani uzun Senkar 

naminda bir elgi gonderdi. Kadin §ahane taht iizerine oturarak 

muhte§em elbiseler giyen gen$ kizlardan miite§ekkil hizmet- 

gilerini etrafina aldi. Senkur i^eri girince ona da kar§isinda 

ayri bir taht kurdurdu ve onunla konu§urken kurnazca hareket 

etti ve en tevazu ifade eden arapga kelimeler kullandi. Senkur le 

beraber gelen Tiirkler gadirlarini §ehir di§inda kurduklan si- 

rada o da elgiye “adamlarimza emrediniz, geceyi §ehir di§mda 

gegirmesinler. Qiinkii casuslanm tarafindan getirilen malumata 

gore Franklar onlan ele ge^irmek i^in hazirlanmi§lardir„ dedi. 

Senkur, gururu yiiziinden, bu sozlere | ehemmiyet vermedi 

ve nasihati kabul etmedi. Fakat 700 frank atlisi geldiler, Tiirk- 

leri yakaladilar ve bunlarm gok azi kagabildi. Bu hadiseden 

sonra kadin Senkur Diraz\ birgok hediyeler ile birlikte 

Emir Aksenkur'a iade etti. O da bu kadinin memleketinden 

gekilerek Serug’a gitti. Burada 5 gun kadar harbetti ve ya- 

nindaki askerler buradaki sebzeleri ve mahsulleri yediler. A k- 

senkur buradan §abaktan’a gitti ve burada biiyiik bir zi- 

yafet verdi. Sultanin Harran’da kalan ve Mevdud ile birlikte 

Firati gegmeyen oglu Melik Mes'ud buraya geldi. Sonra 

Artuk oglu i l g azi ’nin oglu olan Mardin Emiri Ayaz'x 

esir etti ve Mardin havalisini zaptetti. 

Yunanlilarm 1426 ( m. 1115) yilinda son te§rinin 29 uncu 

guniinde ve araplarin 6 inci ayinin 29 uncu giinunde son de- 

rece §iddetli bir zelzele oldu. Bu yiizden biitiin Mar’a§ §ehri 

yer altina gomiildu ve biitiin §ehir halki igin bir mezar oldu, 

Samosata’da bir 90k evler yikildi ve bu sirada burada bulunan 

Gargar hakimi Constantin ile birlikte enkaz arasinda bogul- 

dular. Edessa surunun kulelerinden 13 ii dii§tii ve Harran suru- 

nun bir kismi yikildi. Bala§ kalesinin yarisi ile 100 ev yikildi. 

Ki§um’da Mar John kilisesi ile Kirk §ehit kilisesi yikildi. Fakat 

bu kiliseler piskapos D i on i s i u s’un yardimi sayesinde yeniden 

in§a olundu. 

Araplarin 509 ( m. 1115) ve yunanlilarm 1427 ( m. 1116) 

yilinda Antakya kirali Roger 500 atli ile Halep ve Maarra emiri 

Aksenkur'a kar§i hareket etti. Aksenkur ile karde§i Zangi 

kagtilar ve bir daga ^lktilar. Franklar, Turk askerlerini oldiir- 

mekle, gar§idaki tacirleri ve diikkanlari soymakla me§guldiiler. 
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Aksenkur ile karde§i pek az kimse ile birlikte kagtiklari igin 

Pranklar onlari bir fersah kadar takip ettilerse de kendilerine 

yeti§emediler. Sonra geri dondiiler ve 3.000 Tiirku esir alarak 

Tiirklerin gadirlarim kirip gegirdiler ve hepsini yaktilar. Bundan 

ba§ka buradaki kiigiik gocuklan ve i§e yaramayan ihtiyarlari 

ate§te yaktilar ve geride kalan halki zincirler iginde Antakya’ya 

gotiirdiiler. Halep emiri Rid van, dostlari oldugu igi.i ona 8 

hecin, 3 at, 2 katir, §eriate vakif 2 adam, 2 geng Turk ile 

Tiirk emirlerinden olan E bii' Tv e f a} nin ba§ini gonderdiler. An- 
takya da buyuk §enlikler olmu§tu. 

Araplarm 511 (m. 1117) yilinda Sultan Giyas iid-din 

Muhammed b. Melik? ah isfahan’da oldii ve ondan sonra 

oglu Sultan Mah'mud yerine gegti. Aym yil Halite Mustath er 1 

Bagdat ta oldii ve ondan sonra kiigiik oglu Miister?id geldi. 

Aym yil ( Yunanlilarin 1429, m. 1118) kiral Alexis, Agustos 

ayinda oldii. Akilli ve kudretli bir adamdi. Akilliligi sayesinde 

Istanbul’u Franklardan kurtardi.Ondan sonra oglu 1 zu u ni (Jo a n- 

nes) yerine gegti. Fakat karde§i, hem§iresi ve anasi ona kar^i 

hainane hareket ettiler. Kendisi, karde§ini ve hem§iresini siir- 

giine gonderdikten ve anasinin saglarini tira§ ederek onu bir 

manastira yerle§tirdikten sonra mevkiini saglamladi. Aym yil 

Misir sultam ve Gazne sultani oldiiler. Kisa bir zaman sonra 

Antakya kirah Roger maktul dii§tii. Iki yil zarfinda olen 

kirallarin sayisi on iig’e vardi. Bunlarin oliimiinden once §iddetli 

bir zelzele oldu ve kisa bir zaman sonra bu kirallar oldiiler. 

Miistazhir ’den sonra oglu Mii s t e r ? i d 17 yil, 8 ay 

hiikiim siirdii. Tahta gegtikten sonra babasina ait olan birgok 

§arap kiipleri bularak bunlarin hepsini kirdi ve pargalarim da- 

gitti. Sonra saraydaki hanende erkekleri ve kadinlan kovdu. 

Muster ?id, bir gece ruyasinda babasini gordii ve babasi 

ona §u sozleri soyledi : “ bsni sana yakin olmaktan kurtar. 

Yoksa ben seni yakinima alirim,,. Titreyerek uyanan Mii s t e r ? i d, 

afif ve nezih bir adam tavri ile hareket ediyordu. Kendisi 

hazinedar Ahmed oglu Ebu Tahir in sarayini zaptetti ve 

onun iginde bir kilise ile bir mezbahin biitiin levazimim buldu. 

Bunun sebebini sorunca Ebu Tahir §u cevabi verdi: “Hiris- 

1 Miistazhir, Ibn iil-Esir’e gore 512 senesinin Rebiulahirinde 61- 

mii§tiir. C. 10 S. 201 0. R. 



356 ABLPL-FARAC TARiHi 

tiyan bir karim var ve benim malumatim olmadan ba §ekilde 

hareket etmi$tir„. 

Araplarin 512 (m. 1118) yilinda A r t u k oglu Emir Ilgazi 

Harran’i zaptetti ve buradaki me§hur hiikemayi ve kadiyi esir 

etti. Yunanlilarin 1430 (m. 1119) yilinda Halep emiri, Antakya 

kirali Rogers birgok altin vermekle beraber sulhu yalniz 4 ay, 

yani mahsulii toplayip anbar edinceye kadar devam ettirebildi. 

Bunun iizerine R o g e r geldi ve Haleb’e kar§i gadirlanni kurdu. 

Halep halki da Mardin Emiri Artuk oglu Ilgazi'ye iltica 

ettiler. O da 7.000 Turk topladi, Franklarla kar§ila§mak iizere 

hareket ederek bunlari kirdi ve kiral Roger in kendisl de mu- 

harebede maktul du§tu. Munarebe arasinda kagabilen Franklar 

Antakya’ya iltica ettiler. Tiirkler Antakya havalisini zaptederek 

Karadag’da birgok rahipleri oldiirdiiler. Nihayet Kudus kirali 

(11 inci) Bodzvin hadiseden haber alarak Tiirkleri takip etti. 

Frank piyadeleri Tiirklerin bir pususunu tahrip ettikten sonra 

kiral Bodzuin tekrar bunlara kar§i hareket etti ve hepsini 

kirdi. Sonra Ilgazi yi takip etti ve elindeki ganimetleri alarak 

Antakya’ya gitti. 

Miiteveffa Mar Mi chail der ki: “D a n i § me d oglu G a z i, 

Franklan kirdi ve Roger i oldiirdii,,. Ihtimal ki bu hata isim 

mii§abeheti yiiziindendir. Aym yil Malatya sultani, Ceyhan ve 

Elbistan havalisini zaptederek Katia kalesine hakim oldu. Bu 

senenin §ubat ayinda Franklar Malatya havalisini aldilar ve 

Tiirkler, Gargar’i zaptettiler. Malatya sultani, Kemah havalisini 

almi§ ve buranin emiri Trabzon’daki rumlara iltica etmi§ti. 

Gab r as da onunla beraber idi. Sultan ile Balak Rumlarla 

harpederek bunlari maglup ettiler. G a bras ele dii§mu§ ve 

30.000 dinar vererek kendini kurtarip kendi memleketine git- • • 
mi§ti. Istanbul kirali Izuani (Joannes), Tiirklerden iig kale 

aldi. Ilgazi, Edessa havalisindeki mahsulii yakti ve Antakya 

havalisini zaptetti. §am Emiii Tugtekin oldii ve yerine gegen 

oglu, Altint a § adh bir Tiirk tarafindan oldiiriildii ve bu adam 

kendini §am sultani ilan etti. 

Araplarin 515 (m. 1121) yilinda Musul’daki Melik Mesud} 

karde§i Sultan Mahmud's. kar§i isyan etti. Fakat emir Zangi 

onuila beraber hareket etmedi ve karde§inin hareketini tasvip 

etmedi. Mes'ud bir ordu toplayarak karde§i ile kar§ila§ti ve 
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onu kirdi. Sonra onu yakalayarak kendisine zincir vurdu ve 

Musul’u, Cezire, Sincar ve Nisibs ile birlikte, B ur suki naminda 

bir emire vererek onu bu havaliye gonderdi. 

Bu sirada Istanbul’un y unanli kirali, Artuk oglu 11 gaz z’ye 

§u haberi gonderdi : uDikkat edin. Suriyeye denizdert buyiik bir 

ordu geliyor. Bu ordu ile dovu^mek iizere hazirlcin. Ihtiyacin 

versa 30.000 adam gondererek sana yardim edebilirim}}. Bunun 

uzerine Ilgazi, siir’atle hareket etti, limanlari zaptederek bir 

gak Franklari oldurdu ve bunlardan hayatta kalanlar frank di- 

yarina dondiiler. Bu hadise, Rumlarin hiyaneti yuzunden vuku 

buldu. Bu sirada Gargar’daki Ermeniler, Zaid kalesinin, Bula ve 

Malatya havalisini gizlice tahrip ediyorlardi. Turk Emiri 

Balaky Gargar emiri ermeni Michail'e haber gondererek 

kendisine her yil 1000 yuk bugday ile memleketi dahilindeki 

koylerden 3 unu vermesi lazim geldigini bildirdi. Mi c h a i l hir- 

sizliklarin kendi memleketinde bulunmadigina dair miikerrer 

defalar yemin etti ise de soziinii tutmadi ve hirsizlar Hanzit’- 

teki koyleri yakmaga devam ettiler. Bunun uzerine Balak 

§ubat ayinda daglarin kariarla ortiilii oldugu sirada Firat’in 

buzlari iizerinden Gubus’a gegti ve Keryona adini ta§iyan dag 

iizerindeki yola ba§ibo§ 1000 ati birakarak karlan duzledi. 

Tiirk ordulari dagi a§tilar ve giiniin birinde Sawma oglunun 

manastirina vardilar. Tiirkler Esetha dagini geceleyin a§arak 

sabahleyin bu memlekete vardilar ve haftanin ikinci giinii 

burasini aldilar. Hadise 1432 ( m. 1121 ) yihnin ocak ayinin 

ba^larinda vukubulmu§tu. Ahali ile davarlari ve ba§ka her 

neleri varsa zaptedilmi§ti. Emir, hiristiyan olan askerlere (yahut 

koyliilere) son dereca merhamet gosterdi, bunlari kole yapmaya- 

rak Hanzit’da yerle§tirdi ve kendilerine ait olan her§eyi ellerinde 

birakti. Bunlar Gargar’a donmeyeceklerine dair yemin ettiler. 

Dondiikleri takdirde bir daha canlarini kurtaramayacaklardi. 

Yunanhlarin 1433 (m. 1122) yilinda Sultan Mahmud 

iberyelilerin memleketine biiyiik bir ordu gonderdi. Tiirkler bu 

memlekete girince iberyeliler kirali miistahkem mevkilerini 

kapayarak Tiirklerin birgoklarini imha etti. Frank Jescelyn, 
Gubos memleketini aldi. Araplarin 516 (m. 1122) yilinda A r t u k 

oglu ilgazi oldu. J e s c e l y n, karisimn oliimii uzerine \ntak- 

ya kirali Roger in kizini ikinci zevce olarak aldi ve onu 
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Edessa’ya gctiirmek istedi. B a l a k ona bir pusu kurdu v eka- 

dini ele gegirerek Bula’ya gonderdi. Ermeni Mich ail, Tiirkler 

tarafmdan maglup edildikten sonra Gargar’i kiral Bodzuin'e, 

verdi ve onun memleketinde bir §ehir aldi. 

Araplann 517 (m? 1123) yilinda Musul kadisi § ahr azuri 

oglu Bagdat’a geldi, Halifeye 5.000 dinar verdi ve Musul’dan 

Basra’ya kadar Dicle’nin garbinda bulunan memleketlere malik 

oldu. Yunanlilarin 1434 (m. 1123) yilinda Franklar Sanga 

nehri iizerinde karargah kurmu§ bulunduklari sirada, Tiirk 

Emiri Balak'in askerleri bir pusudan gikarak bunlara yuk- 

lendiler. Tiirkler, Franklarin karargahini altiist ettiler ve kiral 

Bodwin'i de beyaz elbise haftasinm dordiincii giinii esir 

ettiler. Bunun lizerine Kont Joscelyn ve Kont Gale ran 

biitiin yaz Tiirklere kar§i hazirlandilar ve hazirliklarmi tamam- 

ladiktan sonra harbe girdilersede kinldilar ve Joscelyn ile 

Gale ran hac bayraminin fecir vaktinda esir dii§tiiler. Balak 

bunlann iigiinii de Zaid kalesindeki bir magaraya kapadi. 

§ehirdeki Ermeni i§giler kalede gok az asker bulundu- 

gunu bildiklerinden §ehir kapisinda toplandilar ve aidlklari 

iicretlerden sizlaniyormu§ gibi hareket ederek bulduklari kilig- 

lara sanldilar ve Tiirk muhafizlari oldiirduler. Sonra magaraya 

dogru ko§tular, kiral Bodzuin ile Joscelyn ve Gale ran' l 
gikardilar. Bunlar Araplari oldiirduler ve Zaid kalesine, yani 

Hartabert (yahut Harat-parat) kalesine hakim oldular./oscelyn 

bir ermeni ile birlikte geceleyin Qikti, kaleyi muhafaza edebil- 

mek ve kiral namina zaptetmek iizere frank ordusunu aradi. 

Joscelyn'in gitmesinden sonra Balak geldi ve kaleye 

kar§i manciniklar kuilanarak onu zaptetti, 70 frank ve ermeniyi 

oldiirdii ve kiral Bodzvvin ile kiz karde§inin oglu Gale ran' l 
alarak Mahbug a dogru hareket etti. Balak barada harp 

ettigi esnada surdan atilan bir ok ile yaralanmi§ ve olmii§tiir. 

Bunun iizerine Balak'in askerleri Halep’e ka^tilar ve onun 

ismi T e mu r t a £ olan amcasinm oglunu ba§larina gegirdiler. 

T e mii r t a $ kiral ile hem§iresinin oglu mukabiiinde 100.000 

dinar aldi ve kiral Bod win Kudiis’e dondii. Balak ailesin- 

den olan Suleyman, Zaid kalesini, Malatya sultani, 

Masara ve Gargar’i aldilar. Bu sirada cenuptan §imale kadar 
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gok yiizimii kaplayan bir yildiz goriindii. Yildizin eni bir 

beygirin boynuna benziyordu ve bu yildiz iki ay goriinmekte 

devam etti. 

Yunanhlann 1435 (m. 1124) yilmin 13 Haziran Cuma 

giinii Sebastia emiri Dani$mend oglu Emir G azi Malatya’ya 

kar§i hareket ederek butua memleketi aldi ve §ehri bir ay ra- 

hatsiz etti. Sonra oglu Mu hammed' i Biiyiik - Saman koyiinde 

biiyiik bir ordu ile birakarak her gun §ehrin kapilarina hu- 

cum etmegi ve bir kimsenin §ehre girip gikmasina miisaade 

etmemelerini emretti. A r a p, Dani$mend' lerin memleketle- 

rine bir e§kiya gibi taarruz etmekle me§gul oldugundan bu 

sirada §ehir iginde bulunmuyordu. §ehir §iddetli bir kitliga 

ugrami§ti. Bir merkep yiikii bugday 36 altin dinars, satiliyordu. 

Nihayet §ehir dahiiinde gida namina ■ hig bir §ey kalmadi; in- 

sanlar eskimig derileri, su iginde yumu§atmaga, bunlari ve bun- 

lara benzer §eyleri gignemege ba§lami§lardi. Kedi, kopek, hatta 

olii e§ek cesetlerine rastgelinmiyordu. Acinacak hale gelen §e- 

hir ug agir darbe ile kar§ila§makta idi. §ehir iginden kaganlar 

digarida kilig darbHeri ile mahvoluyor, igeride kalanlar kitlik 

yiiziinden yikihyorlardi. Ogiincii darbe, §ehrin iginde bulunan 

ve ikinci bir Jezebel rolii oyniyan valide sultan idi. Bu ka- 

din Musul’dan kurtanlarak buraya getirilmisti. Ve altinlanni 

aimak igin hur insanlarm gocuklarini igkenceye tabi tutuyor ve 

bunlari soymak sayesinde gehirden kagmagi umuyordu. Bu kadin, 

biitiin §ehir halkini oldiirmegi goze almi§ti. Gok yiiziinde dogan 

bir takim yildizlar yeryiiziine diisiiyormug gibi goriinmekte idi. 

Nihayet Allah hayatta kalan hiristiya llara acidi ve 1436 

(m. 1125) yilinin 10 aralik ayinin sabahi bu mel’un kadin ile 

oglu gehirden gikip gittiler ve Emir Gazi §ehre girdi. Aha- 

linia kitlik yiiziinden mezardan gikmi§ gibi olduklanni goren 

Emir onlara teselli verdi, giftgilere tohumluk bugday dagitti ve 

her taraftan koyunlar ve davarlar getirtti. Bu sayede §ehir 

yeniden dirilmege bagladi. Mar Mich ail, Halife Miistaz- 
hir in bu sene oldugunii ve oglu Muster §id' in yerine 

gegtigini soylerse de hata ettigi ve araplann kameri yillan ile 

yuiaihlarin yillanni kari§tirdigi anlagihyor. 

Yunanhlann 1437 (m. 1126) yilinda Hama Emiri, Kefar 

Tab’ta Franklar tarafindan oldiiriildii. Franklar Gabala’yi aldi- 
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lar ve Venedik Franklarinin gemileri gelinceye kadar Sur’u 

muhasara ettiler. Kudus kirali da yardima geldi ve §iddetli 

bir maharebeden sonra burasini aldilar. Melik Arap bir 

ordu toplayarak Konya sultani olan karde§i Mes'ud ile har- 

betti. Sebebi Dani$mendler ile bir anla§ma yapmasi idi. 

Bunun (izerine Mes'ud istanbul’a ka^ti ve Yunan kirali 

izuani tarafindan sevingle kar§ilandi. Kiral ona bir ordu ile 

birgok altinlar verdi. O da hareket ederek Emir Gazz’nin 

yanina geldi ve ikisi birlikte Melik Arap ile harbettiler. 

Arap, Toros (Theodorus ?)’a kagti. Bu adam Kiftkya’nin 

ermeni hakimi idi. 

Araplarin 520 (m. 1126) yilinda Ismaililerden on ki§i 

Musul biiyiik camiinde Musul emiri Aksenkur Bursuk'un 

iizerine atildilar. Kendisi bunlann ugunli kendi eli ile oldurdu 

ise de geride kalanlar onu oldurduler. Yerine oglu Iz iid- 

din Mes'ud, Musul, Kardu adasi, Bet Nahrin, Hama vesair 

yerlere hakim oldu ve bir sene ya§adiktan sonra oldu. Daha 

sonra kiigiik karde§i, onun yerine gegti ve babasi Bursuk'un 

kolelerinden olan Tiirk Emiri Cavail onun idaresini ele 

aldi. 
Cav ally Musul kadisi §ahrazuri oglu E b ii' l - H a s a n 

Ali'yi ve Sal ah Yagubsani' yi Bagdat’a el^i olarak 

gonderdi ve boylece Bursuki'nin kii^uk oglunun tahtini 

saglamlamak istedi. Bunlar sultana §u sozleri soylediler : 

“Musul, Frankiara karsi durmaga muktedir kuvvetli muhariplere 

muhtagtir. Qiinkii Franklar biitiin araplari titretiyorlar.,, Sonra 

bunlar Vasit ve Bagdat valisi olan Kasim iid-devle 

Aksen kur'un oglu atabey Zangi'ye i§aret ettiler. Sultan, 

muvafakat etti. Zangi igin ferman gikardi ve onu Musul’a 

gonderdi. Zangi evvela Bawazigh (Bet Vazik)’i aldi ve buradan 

Musul’a hareket etti. Cavail, ona kar§i gelmek uzere hare¬ 

ket etti ise de Zangi, Rahbut’u ona verdi ve onu buraya gon¬ 

derdi. Zangi Musul’a giderek kalenin. idaresini Sal ah 

Y a g u b s a n z’ye, Musul ve etrafinin kadihgim § ah r azuri 

ogluna. ve ziirriyetine verdi. Sonra Zangi, Cezire, Erbil, §igar, 

Rahbut, Halep, Hama ve Emese’yi aldi. 

Yunanhlarin 1438 (m. 1126) yilinda Gazi ile Arap 

muharebe meydaninda tekrar kar§ila^tilar ve Arap magiup 
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edildi. Gazi onu takip ederek ^adirlarini yagma etti. Sonra 

Kumuna ve Ankira’ya kar§i hareket ederek §iddetli muha- 

rebeler yapti ve Me l i k A rap tarafindan buraya kapatilan 

oglu Muhammed'i kurtardi. Melik Arap tekrar bir ordu 

topladi ve Gazi ile dovu§tu ise de yine maglup edildi ve 

Rumlar tarafina kagtigi sirada kaybolarak bir daha ona dair 
haber alinamadi. 

1438 (m. 1127) yilinda Boh a i m o n d oglu Bohaimond, 

Romalilar tarafindan gelerek Antakya’ya hakim oldu. Franklar 

arasinda ayriliklar ba§gosterdi ve Joscelyn biitiin Antakya’yi 

zaptetti. Patrik bu hareketten miiteessir olarak kiliselerin 

kapilarini kapadi, ganlarin calmmasini ve ibadetlerin yapilma- 

sini menetti ve Joscelyn in biitiin ganimetleri geri vermesine 
kadar vaziyet bu §ekilde devam etti. 

Yunanlilarin 1439 (m. 1128) yilinda Halep araplari 

Jos celyn'den korkarak ona her yil 12.000 dinar vermegi 

taahhiid ettiler, o da bunun mukabilinde onlari tazyik etme- 

yecekti. Daha sonra Halep Tiirkleri, J os cel y n in frank ah^ila- 

larini altin ile igfal ettiler. Bunlar da Joscelyn ile yamnda 

bulunan alti atliya zehirli igkiler verdiler. Alti ath oldiilerse de 

Joscelyn Allahin inayeti ile ve tabiplerin tedavisi ile kurtuldu 
ve kendisine zehir verenlerle ogullarini oldiirdii. Aym yil 

Malatya’dan atilan Tugrul Arslan Malatya’yi istila etti, di§ 

kisimlanni aldiktan sonra geri dondu ve bir daha goriinmedi. 

Yunanlilarin 1440 (m. 1129) yilinda Joscelyn, Amid’e 

giderek A§oma dagmda ya§ayan Tiirkmenleri ve Kiirtleri soydu 

ve §ehir kapisina kadar rastgeldigi biitiin koyleri yagma etti. 

Araplarin 523 (m. 1128) yilinda Musul emiri Zangi, sul- 

tanin Musul’u Dubais'e vermek istedigini i§iterek sultani gor- 

mek iizere Babil’e geldi, sultana kar§i tevazu gostererek ona 

100.000 dinar takdim etti ve azledilmemek igin ricada bulundu. 

Zangi, halifeye de birgok hediyeler vererek Dubai s in her- 

hangi bir yere tayin edilmesine mani olmak istedi. 

Eserimiz muhtasar bir hulasa oldugu igin halife ile maa- 

diler (gogebeler) hiikiimdan olan Dubais arasinda vuku 

bulan muharabelerden, Dubai sin sultana tutunarak halifeyi 

iizmesinden, onun Bagdat’a gelmesinden ve zerre kadar kork- 

mayarak §ehirde dola§masindan, ve halifenin §ahsindan perva 
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etmemesinden, sultanin hastaligi sirasinda sultanm kiigiik og- 

lunu ele kegirerek, kagmasmdan Kufe, Basra ve Hille’yi zaptet- 

mesinden, birgok altinlar toplamasindan, ve yaninda 10.000 

atli bulundurmasindan, bu atlilari gole gotiirmesinden ve buna 

benzer bir gok marifetlerinden bahsedemeyecegiz. Anlatildigina 

gore, Dubai s ile halife arasinda vuku bulan muharebelerin 

birinde Dabais yeailmi§ ve biitiin adamlari kihgtan gegirilmi§ 

oldugu halde tek ba§ina kagmi§, Firat’tan yiizerek gegerken 

ya§li bir gogebe kadin tarafindan g6riilmii§ ve bu kadin ona 

§u sozleri soylemi§ti : “ Dubeyr (yani bedbaht adam) geldin 

mi?„. Fakat kendisi darilmayarak §u cevabi vermi§ti-.“Bedbaht, 
geri donmeyen kimseye derler.,, 

Bu yii iginde Franklar, lsmaililer\t muharebe meydaninda 

kar§ila§tilar, bunlarin 10.000 ini kirdilar ve Fenike’de almi§ 

olduklari birgok kaleleri yeniden zaptettiier. Suriye’de bulunan 

biitiin Araplar, Franklardan titriyorlardi. Franklar, §am’a kar§i 

hareket ettiler ve burasini siki bir surette muhasara ettiler. 

§amlilar her yil 20.000 dinarlik bir vergiyi kabul ettikleri igin, 

Franklar da burasini birakip geri dondiiler. Bu sirada Franklar 

Mardin’de §abakatan’a ve buradan Misir’in hududu uzerindeki 

Ari§’e kadar biitiin memlekete hakimdiler. Biitiin Suriye’de 

Araplarin elinde Halep, Hama, Emesa ve §am’dan ba§ka bir 

yer kalmami§ti, bunlar da vergi veriyorlardi. Franklar Halep’- 

ten mahsuliin yarisini aliyorlardi. Bu hususta o kadar ileri git- 

mi§lerdi ki Halep’in Babii’l - ferec tarafindaki bir degirmenin 

gikardigi unun yarisina el koyuyorlardi. Bunlar §am’da bulu¬ 

nan hiristiyan kolelere adamlar gondererek bunlari saydilar, 

Araplarla beraber ya§amak istemeyenleri mukabilsiz alip gotiir- 

diiler. Franklarin reisleri Amid, Nisibis ve Ras Ayn’a kadar 

gelmi§ler, Calonicus ve Harran ahalisi bunlarin yiiziinden en 

bigare vaziyete dii§mii§lerdi. Araplar gol yolu ile §arktan 

§am’a giigliikle seyahat edebiliyorlardi. 

Yunanlilarin 1441 (m. 1130) yilinda Kilikya hakimi Toros 

oldii ve karde§i Leon yerine gegti. Antakya hakimi Frank 

Bohaimondy Leon ile kavga etti. Araplarin 524 (m. 1129) 

yilinin mart ayinin 8 inci giinii Bagdat’ta §iddetli bir zelzele 

oldu ve birgok evler bir yigin enkaza dondii. Musul’da da biiyiik 

bir bulut yiikseldi ve sagnak, sagnak yagmur yagdi; sonra 
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havadan yer yiizune yanan komiirler du§tii ve bunlar birgok 

evleri e§yasi ile birlikte, yakti. Bu hakikaten deh§et verici bir 

hadise idi. Aym yil Rumlarin Ca si anus adli valisi D a n i $- 

mend oglu Emir Gazi' ye giderek Pontus’taki birgok kaleleri 

ona devretti, o da biitun Kapadokya’ya hakim oldu. Sonra 

birgok askerler toplayarak yagrna kasti ile Kilikya’ya gitti. 

Ayni giinde Antakya hakimi Bohaimond diger bir taraftan 

aym yere geldi. Fakat hig biri otekinin burada bulunduguna 

vakif degildi. Bunun uzerine Turklerle Franklar birden bire 

muharebeye tutu§tular ve Ermeni Leon banlarin her hangisi 

ile birlikte d6vii§mekten gekindi. Tiirkler Franklan maglup 

ettiler ve Bohaimond u oldiirduler. Qiinkii onun kiral oldu- 

gunun faikinaa degillerdi. Bunun uzerine Leon kalelerini Tiirk- 

lerin yiiziine kapadi ve Tiirklerden bir^oklarmi oldiirdu. 

Araplarin 525 (m. 1130) yilinda §afn Emiri go<;ebe arap 

Dubai s i esir etti ve onu Musul Emiri Zangi ye vererek 

Zangi nin nezdinde esir olan oglunu kurtardi. 

Yunanhlarin 1442 (m. 1131) yilinda Kudus kirali ile Jo s- 

celyn Kudiis’ten gikarak Antakya’ya geldiler ve burada hiikiim 

siirmek istediler. Fakat Antakya ahalisi kapilanni bun- 

larin yuzlerine kapadilar. Bunlar Antakya’nm Bohai- 

mond un kizina ait oidugunu ve onun namina idare oluna- 

cagini, kizin yeti§ip evlenmesi uzerine kocasmin Antakya 

hakimi sayilacagini soylediler ve bu yolda and i^tiler. D a air¬ 

men d oglu Emir Gazi Kilikya’yi istila ederek kaleler zap- 

tetti. Bunun uzerine Ermeni Leon ona kar§i tavazu gostere- 

rek memleketine akincilar gondermeyecegine ve her yil vergi 

verecegine dair yemin etti. Fakat Leon yalan so>ledi ve hig 

bir§ey vermedi. Rum kirahnin karde§i Isacius (?) Kilikya’- 

daki L eon un yamna gitti ve kizini ona zevce olarak verdi 

ve Masista (Mopsuestia) ve Adana’yi mehir olarak takdim etti. 

Daha sonra ikisi arasinda ihtilaf gikti ve Isacius (?) ile oglu, 

Konya sultani Me s ’ u d ’un yamna kagtilar. 

Josclyn'in olumiinden sonra ikinci Jnscelyn, Edes- 

sa’ya hakim oldu. Aym yil iginde Sultan Mahmud'un Bag- 

dat’tan Horasan’a gitmesi uzerine kardesi Mes'ud onun 

huzuruna gelerek tevazu gosterdi ve onun kar§isinda bir 

ga?iye, yani bir eger ortiisunii ta§idi. Iki karde§ kucakla§- 
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tilar ve sultan Mahmud karde§ine (ilkeler ve ordular dev- 

retti. Sonra Hemedan’a gitti ve 28 ya§mda oldugu halde, 

burada vefat etti. Bunun iizerine Sultan Mahmud'un oglu 

Davud ile Mahmud'un iki karde§i olan Mes'ud, ve 

Selguk $ a h, Sultan Mahmudun ogullari ve amcasi Sultan 

Senear ile beraber olan karde§leri Tugrul arasinda 

sava§lar ba§ladi. Bunlarin her biri halifeye haber gonde- 

rerek saltanatin kendisine tevcih olunmasini istedi. Halite 

ilk once Senear i tercih ederek digerlerine §u haberi gon- 

derdi : “iginizde her kim Melik$ah'in oglu Melik Sen- 

car' 1 istiyorsa ve ona yazili bir teahhiid vermek istiyorsa 

yanima gelsin, ben de onu kabul ederim,,. Senear a da §u 

haberi gonderdi: “Biz senden ba§kasini istemiyoruz. Sen de 

bir ba§kasinin hiikiim siirmesine miisaade etrne,,. Mes'ud 

halifenin bu cevabini aldiktan sonra Musul’daki Zangi'ye 

gelerek halifeye kar§i harp agmak iizere altin ve yardim istedi. 

Sonra gogebelerin emiri Dubai s' i arayarak kendisinin hali¬ 

fenin yanina gotiirmesini ve kendi hesabina bir yigin imtiyaz- 

lar koparmasim istedi. Zangi §u cevabi verdi: “50.000 dinar 

ile dilediginiz kadar kole ve cariye ve at verebilirim. Fakat 

Dubai s' i veremem. Qiinkii Sultan Senear bir emir gonde- 

rerek onun bir kimseye verilmemesini istedi. Ben de onun 

emrine kar§i gelemem,,. 
Mes'ud bu hareketten miiteessir olarak Dicle’yi gegti 

ve Musul’un garp havalisinde gadirlarini kurdu. Zangi §ehrin 

kapilarini kapadi ve muhasara altinda ya§amaga kudreti ol- 

mayan fakirleri §ehirden kovdu. Sonra Musul kalesine yerle§ti. 

Mes'ud Musul’a kar§i harbetmiyerek Bagdat’in iizerine yii- 

riidii ve halifeye §u haberi gonderdi: “saltanatimi ilan edersen 

sana kar§i bir dost ve bir tebaa gibi hareket ederim. Ilan 

etmezsen size kar§i kiligtan ba§ka bir §ey yoktur,,. Bagdat 

ordulari Mes'ud ile harbetmek iizere §ehirden gikti. Bunlar 

kah galip geliyor, kah maglup oluyorlardi. Muharebenin de- 

vemi esnasinda sultan Senear'in ordularla Bagdat’a gel- 

mekte olduguna dair haberler yayildi ve Bagdat ahalisi korktu. 

Halife, Senear ’dan fazla Mes'ud' u ramedebilecegini anla- 

yarak Mes'ud ile sulh yapti ve onu getirterek saraya aldi ve 

boylece hepsi de Senear ile harbetmek iizere hazirlandilar. 
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Araplarin 626 (m. 1131) yilinda Senear geldi, Heme- 

dan’i aldi ve kendisi ile beraber olan Mahmud aglu Tug- 

ruin buraya hiikiimdar ilan etti. Bunun iizerine halife ordu- 

sunun kumandam Mes'ud Karaca Hemedan’a gitti ve 

Senear in askerlerini takip etti. Bunlar halifeye haber gon- 

deieiek kendisinin bizzat Senear a kar§i harbe gikmasi lazim 

geldigini bildirdiler. Halife hareket igin hazirlandigi zaman, 

Zangi ile gogebe Dubai s in anla§tiklarina ve Bagdat’in uze- 

rine yurumekte olduklarma dair haberler geldi. Bu yiizden 

Halife geri ddndii, Dubai s ve Zangi ile harbetmek iizere 

hazirlanmaga ba§ladi. Halife §ehirden gikarak 2.000 ki§i ile 

bunlan kar§iladi ve maglup etti. Zangi, Tagrit’a, Dubai s 

de Firat kiyilanna kagtilar. Zangi, halifeye Kadi Sehra- 

zuri oglu'nu elgi olarak gonderdi ve halifeden affini diledi. 

Sonra Bagdat’a gelmek ve Senear havalisinin valisi olmak 

i?in izin ve miisaade diledi. Halife §u cevabi verdi : 

“bizim Senear iizerinde hakimiyetimiz yoktur ve onun valisini 

kabul edemeyiz. Zangi bizimle sulh olmak istiyorsa Dubai s' i 

bize teslim etsin ve Musul’da sulh i^inde kalsin. Dubai s' i 

bize teslim etmezse, biz de ona kar§i hareket edecegiz,,. 

Araplarin 527 (m. 1132) yilinda Sultan Mes'ud, Bagdat’i 

istila etti ve saltanati ilan olundu. Boylece halife ile oglu evvela 

Se n c a r'l, sonra Me s ' u d ’u, sonra karde§i Davvd'u bir sira- 

da sultan ilan ettiler. Sonra halife Mii steroid, Musul’a kar§i 

hareket etti, burasini 80 gun muhasara etti ise de §ehri alamadi 

ve Sultan Mes'ud ’un kendisine kar§i isyan etmi§ olduguna dair 

haberler gelmesi iizerine Musul’u terkederek Bagdat’a dondii. 

Ikinci Joscelyn, §abaktan kalesini alarak onu temelinden 

yikti. Yunan kirali Imani (Joannes) Kastamoni kalesini Tiirk- 

lerden sulh yolu ile aldi ve diger iki kaleyi harp yolu ile zapt- 

ederek ikisini de yikti. Kudiis’iin Frank hiikumdan Bodzuin, 

Antakya civarindaki Kusayr kalesini harbederek zaptetti. Iam’a 

gitti ve burada Tiirkler, Franklara kar§i ^ekirge yiginlari gibi 

toplandilar. Franklar, Tiirkler kar§isinda evvela kagtilar ve 

onlan ovaya gektiler. Sonra birbirlerinden af dileyerek Tiirkle- 

rin iizerine yuriidiiler ve ak§ama kadar dovii§erek birgoklanni 

oldiirdiiler. Bu hadiseler Yunanhlarin 1445 ( m. 1134 ) yilinde 

vukubuldu. 



366 ABU’L - FARAC TARIHi 

Ba yil iginde Edessa gekirge istilasina ugradi. Hiristiyan- 

lar Mar Sazvma ogluna iltica ettiler ve mukaddes adamin 

sag- kolunu ihtiva eden tabutu getirttiler. Tabutun gelmesi ile 

bir mucize vukubuldu ve gekirgeler memleketin bir tarafina da 

dokunmadan gekilip gittileiv Bunun iizerine igleri kiskanglikla 

tutu§an Yunanlilar frank metrepolidi Papyas tarafmdan te§- 

vik edilerek tabutu agmak ve sag- kolu gormek istediler. Ra- 

hipler tabutun agilmasini istemediklerinden Yunanlilar gulduler 

ve tabutun iginde bir§ey bulunmadigini soylediler. Bunun iize- 

rine rahipler tabutu Franklarin kilisesinde agtilar. Tabutun agil- 

masi ile miithi§ gok giirlemeleri oldu, bulutlar gok yiiziinu 

karartti, agir dolular yeryiiziine yagdi ve gar§ilar bu dolu- 

larla doldu. Biitiin halk Kuryclaison vani “Ey Allahin guzidesi, 

bize aci!„ diye bagirip gagnmaga ba§ladilar, Yunanlilar kagip 

saklandilar ve dolularin durmasi iizerine biitiin ahali toplana- 

rak iig gun ibadet ettiler. 

Harran Araplan bu mucizeyi goriince sag kolun kendilerine 

verilmesini istediler. Fakat Franklar buna razi olmadilar ve 

tabutu tekrar manastira iade ettiler. Malatya ahalisi gelerek 

ilahiier ve dualar okuya okuya sag kolu kendi §ehirlerine go- 

tiirdiiler. Bu sayede gekirgelerin agzi zincirlendi ve mahsullere 
higbir zarar vermedi. 

Eylulun 23 iincii giinii §im§ek gakmasi yedi okiiz ve bir 

geng adami yakti ve Simnadu’da bir Tiirkii garpip yakti. Erme- 

nistan’da §iddetli bir zelzele oldu ve Dogodap §ehri yikildi. 

Malatya’da §iddetli bir ki§ oldu ve kirmizi kar yagdi. 

Yunanlilarin 1446 (m. 1135) yihnda Italya’dan ismi Be¬ 

de w i ( Poictiers'li R ay mo rid?) olan bir frank gelerek 

Antakya kirah olup maktul diisen Bohaimond'un kizi ile 

evlendi ve Antakya’ya hakim oldu. Ayni yil Kudiis Kirah 

ikinci Bod win oldii. Bod winy Fug naminda (Fulk=Foul- 

ques?) adamin kizi olan bir kadm iie evlendi ve Kudiis’te 
hakim oldu. 

Araplann 529 (m. 1154) yihnda Musul Emiri Zangiy 

oglunu Bagdat’a gonderdi ve onunla birlikte Musul’un anan- 

tarlanni ve rehine olarak bazi zevcelerini gonderdi. Zangi 

sadakat yeminlerini ifa ederek itaat vaadinde bulunmu§ ve 

§erefli bir surette kabul edilmi§ti. Halife, sultan Senear ile 
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de dostluk tesis ederek ona bir tag, bir yaka ve altindan 

nallarla nallanmi§ bir at gonderdi. Senear yerinden kalkarak 

atin ayaklarini optii ve “ben bir kole ve tebaayim,, dedi. 

Bu sirada Nasturiierin Katolikusu olan Ga b b a r a oglu bir 

gece bahgeye giktigi zaman bir yilam gignedi, yilan onu soktu, o 

da oidu. Bazi kimseler onun yilan tarafindan zehirleumeyerek 

korku yiiziinden oldiigiinii iddia ederler. Aym yil iginde hali¬ 

te, Malatya hakimi Dani$mend oglu Emir Gazi'ye tabiiyet 

alameti olarak boynuna takilmak iizere, bir altin yaka, altindan 

bir asa, siyah bayrak ve onun huzurunda gahnacak davullar 

gonderdi ve Emir Gazi, melik ilan olundu. Elgiler onun 

yanina geldikleri zaman hasta oldugunu gordiiler. O da birkag 

giin sonra oldu. Bu yiizden merasimj oglu Muhamme d'e 

yapildi ve elgiler geri dondiiler. 

Bunun iizerine Melik Muhammed goktan beri harap 

bir halde olan Kapadokya’daki Kayseri’yi tamir etti ve burada 

ikamet etti. Melik Muhammed, Malatya halkinin karde§ine 

yardim etmelerinden korkarak Malatya’ya geldi ve hiir adam- 

larin ogullarmi rehine olarak alip geri dondii. Melik Muham¬ 

med karde§i Yagan ile kar§ila§ti ve onu oldurdii. Diger bir 

karde§i olan Dev let' i Malatya’ya birlikte gotiirdii. 

Aym yilin 7 inci ayinda halite, Sultan Me s ' u d ’un salta- 

natina son verdi ve 7.000 asker toplayarak onunla harp 

etmek istedi. Halite Mes'ud'un yaninda yalniz 1500 asker 

bulunduguna dair malumat almi§ti. Halbuki halifenin yaninda 

5.000 asker bulundugu halde Mes'ud'un yaninda 15.000 asker 

bulunuyordu. Bunlar muharebe meydamnda kar§ila§tilar, hali¬ 

fenin askerleri kagmi§, bizzat Halite Muster ^id esir du§mii§ 

ve yanindaki hazine yagma edilmi§ti. Halifenin yaninda 70 

katir yiikii altin ve giimu§, 5.000 deve ve 400 katir yiikii 

kuma§, elbise ve yol levazimi bulunuyordu. Denildigine gore, 

halifenin yaninda 40.000 sank tulbendi ve kollu aba bulu¬ 

nuyordu. Daha sonra Mes'ud askerlerine miinadiler vasitasi 

ile §u emri verdi: umallar ve servetler sizin. Fakat kan benim- 

dir. Kim bir adam bldiirurse, dldiirdugu adam mukabilinde 

dlddriilecektirv. Bu yiizden be§ ki§iden ba§ka bir kimse oldu- 

riilmedi. Mes'ud daha sonra §u emri ilan etti: “eskiden hali¬ 

te tarafindan olup igimizde kalanlar muhakak olduriilecek- 
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lerdir,,. Sonra Bagdathlar birbirlerini ezdiler ve sirtlari £iplak 

ve yalinayak olduklari halde saga, sola kaQi§tilar. 

Sultan Mes'ud, Bagdad’a bir vali gonderdi ve halifenin 

Bagdad’a bir mektup yazarak kendisi tarafindan izaz olundu- 

gunu ve yakinda Bagdad’a donecegini bildirmesini istedi. 

Mes'ud'un valisi bu mektubu da alarak Bagdad’a gidince 

Bagdat ahalisi halifenin bu sozleri korku yiiziinden, isteme- 

yerek yazdigim anladilar. §ehirde biiyiik bir giiriiltii koptu, 

ayak takimindan 150 kadar ki§i maktul dii§tii. Halk gii^liikle 

teskin edilebildi. 
Bu siralarda Bagdat’da sik sik zelzeleler oluyor ve her 

gun ortalik be§ alti kerre sarsihyordu. Bu sirada Sultan 

Senear, Sultan Mes'ud'a iki mektup ta§iyan bir el^i gon- 

derdi. Mektuplann biri gizli idi ve bunda Sultan Me s' ud tahkir 

ediliyor, kendisi ile alay ediliyor ve §u sual soruluyordu: 

“harp kari§ikhklan arasinda halifeyi nigin oldiirmedin ?„ Diger 

mektup agikti ve bunda §u sozler soyleniyordu: “Bu satirlari 

okudugunuz anda ey Giyas-ud-dunya ve'd-din Mes'udf mii- 

minlerin emiri nezdine gidiniz, huzurunda topragi opuniiz ve 

i§lediginiz hata yiizunden af dileyiniz. Qiinkii bu hata yiiziin- 

den gok ve yer isyan etmektedir ve bu yiizden firtinalar, gok 

giirlemeleri, §im§ek gakmalari ve yer deprenmeleri diinyamn 

huzurunu ka^irmaktadir. Bu yiizden arap milletlerine §eytan 

musallat oldu. Biitiin iran ve Senar’da ibadetler durdu ve 

camilerin kapilan kapandi. Onun igin halifeyi izzetii ikram ile 

tahtina iade et ve Dubais i ona teslim et ki cezasini 

bulsun. Qiinkii biitiin bu fenahklann sebebi odur„. 

Me s' ud bu sozleri dinledikten sonra emir verdi ve biiyiik 

gadirlar kuruldu. Sonra halifeyi bunlann i^ine oturttu. Halifenin 

kar§isinda, yanm fersah kadar egerinin ortiisiinii ta§idi. Sonra 

onu §ahane otaga yerle§tirdi ve kabahatinden dolayi af diledi. 

Sultan Me s'u d kendisine zincir vurulmu§ olan Dubais i getirdi ; 

yaninda bir kili£ ile kefeni bulunuyordu. Ve §u sozleri soyledi: 

“her§eyi bu adam yapti. Onu size teslim ediyorum. Yaptiginin 

cezasini bulmasi i^in emir verin,,. Halife onun bu sozlerini 

kalbi ile degil yalmz dudaklan ile soyledigini anladigindan 

Dubais'i de affetti. Bunun iizerine Mes'ud halifeyi Bagdad’a 

gitmek i^in te§vike ba§ladi. Halife oziir diledi ve Siz de bizzat 
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benimle beraber gelmezseniz, gitmem „ dedi. Mes'ud da “sizi, 

hizmetinizde bulunacak emirler ile beraber gonderecegim, izzet ii 

ikram iginde giderek sarayinizda ikamet edeceksiniz „ dedi. 

Halife gitmek istemiyordu. Qiinkii yolda bir pusuya dii§mekten 

ve halife sifati ile apagik bir §ekilde oldiirulmiyecegi igin, 

hainane bir surette olduriilmekten korkuyordu. 

Bunun iizerine Me s' ud karde§inin oglu Davud ile harp 

etmek iizere dogrudan dogruya Azerbaycan’a hareket etti ve 

Halifeyi de yanina aldi. Senear, Meraga §ehrinin kapilari oniinde 

gadirlanni kurdugu sirada Mesud'a elgiler gondererek vakit 

gegirmeksizin halifeyi Bagdad’a gondermesini tavsiye etti. Sen- 

car dan bir^ok askerler gelmi§ti ve bunlarla beraber on yedi 

Ismaili de bulunuyordu. Araplarin 529 (m. 1134) yilinin 11 inci 

ayinin 16 inci giinu halife gadirinm iginde kendi Kitabini oku- 

makla me§gul oldugu bir sirada bunlardan 15 ki§i bigaklarini 

gekerek iizerine yuruduler ve onunla beraber asilzadelerden 

3 ki§iyi oldiirdiiler. Mes'ud derhal hareket etti, gadirlari sardi 

ve halifenin katillerini oldurdu. Bazilarina gore Senear' in 

bu Ismaililerden haberi yoktu. Fakat hakikat, bunlarin Senear 

tarafindan gonderilmi§ olduklaridir. Mes'ud ise bundan ha- 
berdar degildi. 

M ii s t e r § i d' den sonra oglu Ra$id bir yil hiikiim siir- 

dii. Halife Mii s t e r $ i d ’in oldiiriilmesi iizerine Sultan Senear 

Bagdat valisine haber gondererek asilzadelerin ve kadilann 

toplanmasini ve Miister$id'in oglu Ra$id'e sadakat yemini 

ifa etmelerini ve onu babasinin yerine gegirmelerini emretti. 

Boylece de yapildi. Bu sirada Sad aka oglu Dubaisy Sultan 

Mes'ud'a hiyanet ederek, Za n g i'yt §u yolda bir mektup 

yazdi : “ben bu adamin huzurundan ayrilma} i tasarladim. Ben 

sizin yaniniza gelecegim. Maaddileri toplayacagim ve bunlardan 

deniz sahillerinin kumlari sayisinca asker toplayacagim ve boy¬ 

lece gelecek nesillerin hatirlayacagi bir i§i Sultan Mes'ud'a 

yapacagiz,,. 

Bu mektup birinin eline du§tu ve Sultan Mes'ud'a geti- 

rildi. Bunun iizerine e§rafin Mes'ud nezdinde toplanip kendi- 

lerine §erbet verilmesi iizerine kalkip gitmeleri sirasinda Sultan, 

Dubais't i§aret etti ve “seninle gizli bir meseleyi konu§acagim. 

Sen kal„ dedi. Digerleri gidip D ubai s kalinca, Me s' u d ig oda- 
Abul-Farac Tarihi, F. 24 
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ya girdi ve mektubu kilig tagiyan bir ermeni koleye verererek 

“bu mektubu Dubaise ver. Mektubu okumaga baglayinca arka- 

sindan kellesini vur ve kafasini kes „ dedi. Kole di§an gikinca 

Dubai s' in parmagi ile topragi kangtirarak “oliim, huzursuz bir 

hayata miiraccahtir,, dedigini i§itti. Kole mektubu uzatti. Dub a- 

i s ’in mektubu agip okumasi iizerine kole onu ensesinden vura- 

rak kafasini kesti. Hilekar bir muharip olan Dubais bu gekilde 

oldii ve kendisi diigmani olan Halife M ii s t e r § i d ’in katlinden 

35 gun sonra olmugtii. 

Araplarin 530 ( m. 1135) ve Yunanlilarin 1447 (m. 1136) 

yilinda Balak zamamnda Gargar kalesini Franklara satarak 

burasini tahliye eden ermeni Mich ail geri dondii ve burasini 

Franklarin elinden kurtardi. Mich ail, Franklarla harbederek 

buranin koylerini yagma etti. Bir giin Tiirkler, Firat kiyilan 

iizerindeki Zizona koyiinde Ermeni Michai /’i ele gegirdiler. Onu 

her taraftan kugattiklan igin kagmaga muvaffak olamadi ve ken- 

dini birkayadan nehre atti. Sirtmda demirden zirh bulundugu igin 

nehrin dibine batan Mich ail tekar sulann iizerine gikti ve bui- 

dugu bir kayik sayesinde kurtuldu ve olmedi. Denildigine gore, bu 

adam elinde tuttugu kalkani bile atmamigti. M i c h a i l, Gargar’i 

ikirici Joscelyn'e vererek mukabilinde Sopros adini ta§iyan 

yeri aldi. joscelyn, Gargar’i Ermenilerin katolikosunun kar- 

de§i olan Basil'e satti. 

M i ch ail bir ordu topliyarak Ki§um ulkesini aldi. Franklar 

bir pusu kurarak onu oldiirduler. D e g h a Basil, Kilikya’daki 

Leon a giderek onun damadi oldu. O da Ermenileri topiadi 

ve Kephar Zaman’daki Franklara kar§i harp agti. Bu yiizden 

bir gok Ermeniler maktul diigtiiler. Ayrn yil iginde ve Aralik 

ayinda o kadar §iddetli bir soguk oldu ki daglardaki kek- 

lik gibi ku§lar ve goldeki vahgi hayvanlar [ yuvalarindan ve 

inlerinden] kagarak gehirlere indiler ve bilhassa Amid §ehrine 

akin ettiler. Amid valisi bir kimsenin hayvanlara dokunmama- 

sini emretti ve ahali bunlara Nisan ayina kadar yem verdiler. 

Sonra vali bunlan gehirden kovdu. Anlatildigin gore ortalik 

donmadan evvel, yani son bahardan itibaren kuglar ve hay¬ 

vanlar magaralara girmege ba§ladilar. Bu da Allahin bu dilsiz 

hayvanlara havanin ne olacagini ke§fetmek igin bir sezgi ver¬ 

min oldugunu gosteriyor. 
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Aym yil Sultan M e s'u d, Halife Rapid' e haber gondere- 

rek, babasi Mii steroid' in yaninda bulundugu sirada kendi- 

sine vaad etmi§ oldugu 300,000 dinan istedi, bundan ba§ka 

Bagdat ahalisi tarafindan yardim olmak iizere toplamlan 300,000 

dinari ve hilafet makamina gegmek miinasebeti iie verilmesi 

mutad olan parayi da istedi. Bunun iizerine Halife asilzadelerini 

topliyarak bunlardan akil dani§ti ve “ne cevap verecegiz ?„ diye 

sordu. Bunlar da §u tavsiyede bulundular: “Asker tophyalim 

ve Tiirklerle (?) muharebe edelim,,. Halife de bu tavsiyeyi kabul 

etti, hazinelerini agarak bir gok altinlar gikardi ve bir gok as- 

kerler topladi. Sonra Mesu'd'a elgi gondererek §u cevabi bil- 

dirdi: “ Babamin vaad ettigi altin senin elinden kurtulmak 

igindi. Halbuki sen onu oldiirdiin, ben de senden onun ociinii 

almaga hazirim. Seninle aramizda kihgtan ba§ka bir §ey yoktur,,. 

Elgi bu cevabi alinca derhal yiiziinii gevirdi ve kagti. Halife de 

surlari ve kuleleri takviyeye en buyuk ehemmiyeti verdi. 

Bu sirada Musul emiri Zangi ile Sultan Mes'ud'un 

karde§i oglu D civ u d Halifeye yardim igin geldiler. Sultan1 Me s- 

’ud’u saltanattan atarak onun yerine Davud’u ilan etmek istedi 

ise de Z an g i razi olmadi ve UM e s' u d ile oyun oynamaga gel- 

mez „ dedi. Gen^ D a v u d'a da §u sozler soylendi: “Git amcanla 

harbet. Galip gelir ve mevkiini saglamlarsan seni sultan olarak 

ilan ederiz,,, Fakat Halife bu fikirleri kabul etmedi ve Mes'u- 

d'un saltanatini ilga ederek Dcivud'u sultan ilan etti. 

Bunun iizerine Mes'ud Halifeye haber gondererek §u 

sozleri bildirdi: “ Artik sana ihtiyacimiz kalmadi ve biz Ali 

hanedanina mensup birini hilafete gegirecegiz. Sen de kendine 

ba§ka bir yer bul, nereye istiyorsan oraya git,,. Halife korktu ve 

Tagrit emiri Behruz'a haber gondererek Tagrit’e gitmek ve 

orada emniyete kavu§mak istedigini bildirdirdi. Behruz §u 

cevabi verdi: “Ben Me s ’ u d'un adamlarindamm ve seni benden 

istiyecek olursa, ona kar§i gelemem,,. Bunun iizerine halife, 

Mes'ud ile harbetmege mecbur oldu, gadirlarim Bagdat di- 

§ina gikardi ve Zangi ile diger asilzadeler onunla birlikte 

hareket ettiler. Daha sonra Mes'ud'un biiyiik bir ordu ile 

geldigine dair haberler alindi. Zangi asilzadeler ile konu§a- 

1 Sultan yerine Halife demek icap eder (0. R ). 
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rak §u sozleri soyledi: “ Asilzadeler arasindaki ihtilaflar yiiziin- 

den Miisterpid'in ba§ina gelenleri biliyorsunuz. Gerek Mus¬ 

ter §id, gerek asiller bu yiizden istifade etmediler. Onun igin 

§ayet Sultan Mes'ud ile istiyerek muharebe edecekseniz ve 

niyetinizde samimi iseniz, bunu acpkca soyleyiniz. Yoksa onunla 

dovii§iip kirilmaga ve yagmaya ugramaga ne liizum var? Iyi- 

si mi, geri doniin, herkes yurduna gitsin ve kendi malini koru- 

maga baksin,,. Asilzadelerin hepsi de ses gikarmiyor ve bakip 

duruyordu. Zangi de bunlarin hain olduklarini anladi ve 

keyfiyeti Halifeye bildirdi. Hepsi de kalktilar, §ehre dondiiler 

ve gadirlanni §ehrin iginde kurdular. Zangi derhal Musul’a 

dondii. Halife onu alikoyamadi ve bu yuzden o da Zangi ile 

birlikte Musul’a ka^ti. 

Bunun iizerine sultan Mes'ud Bagdat’a geldi. Halka iyi 

muamele etti ve bir tek evin yagma edilmesini istemedi. Sul¬ 

tan, asilzadeleri bir araya toplayarak onlara halife Rapid'in 

bir yazisini vesika olarak gosterdi. Yazi §u mealde idi: “Asker 

toplayip sultan Mes'ud'un emirlerinden biri ile dahi harp igin 

yola £iktigim gun, kendimi hilafetten azledilmi§ sayacagim,,. 

Bu vesikanin imzasinda hazir bulunan §ahitler mecliste bulun- 

duklari ve §ehadetlerini te’yit ettikleri igin, halife Rapid hila¬ 

fetten azledildi. Halife aleyhinde daha ba§ka tohmetler de 

ileri siiriildii. Guya halife babasinin cariyeleri ile du§up kal- 

kiyor, §arap igiyor, namaz kilmiyor, top oynuyor, zulmediyor ve 

masum kani dokiiyordu. 

R a $ i d} den sonra Miistathir in1 oglu ve Rapid' in 

amcasi Miiktefi 24 yil, 2 ay hiikiim siirdii. Rapid'in azli 

iizerine, Sultan, vezir olan $er ef iiddin Zeyni' yi 2 gagirdi 

ve hilafete gegirilecek zati se^megi ona birakti. O da Rapid'in 

atilan amcasim segti. Qiinkii damadi idi. Sultan Mes'ud saraya 

giderek Miikte f i' yi gagirdi ve M ii kt e f i, sultana 112.000 dinar 

vermegi kabul ettikten sonra tahta oturdu. Bu sirada Halifenin 

hazinesinde bit tek dinar bulunmuyordu. Halbuki Mu k t efi'nm 

tahta gegmesinden once 10.000 dinari bulunuyordu. Ve tahta 

gegmek masrafini da bunlardan temin etmi§ti. Bunun iizerine 

Halife Rapid ile Sultan Davud'un hutbelerde adlari okunmaz 

1 Miistazhar olmalidir (O. R.). 

2 Zeyneb'i olacak; bk. Ibn iil-Esir, C. XI, s. 18 (0. R.). 
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oldu veMuktefi ile M e s ' u d ’tan bahsedilir oldu. Denildigine 

gore Sultan, Halifenin sarayindan gikinca veziri gagirtip bu 

adannn segilmesi yiiziinden onu azarlami§ ve §u sozleri soyle- 

mi§ti: “01gunla§mi§ bir orta ya§li ve akilli adami segmekle 

hata ettin. Bir geng adami segip yeti§tirmi§ olsaydin sana 

daha iyi bir goz ile bakardi. Memleketin idaresi ve kumandasi 

uzun bir zaman elinde kalirdi. Bu adami segmek yiiziinden 

istifade etmeyecegini samyorum ve bu dii§iincemin dogru oldu- 
gunu goreceksin,,. 

Araplarin 531 (1136 M.) yih ba§ladigi zaman Malatya 

hakimi D ani § men d oglu Bagdad’da bulunan Sultana haber 

gondererek vazifesine iade edilmesini istedi. Elgi adete gore 

kapinin e§igini opmege davet olundugu zaman, itiraz etti ve 

ve “ben efendimin kovulmu§ oldugu bir kapinin e§igini op- 

mem,, dedi. Bunun iizerine Zangi bir ordu toplayarak Tagrite 

geldi ve Sultan Mes'ud'un suvarisini (?) yenerek Musul’a 

dondii. Halife Muktefiy Zangi'yt haber gondererek ona 

me§hur 10 yeri (§ehirleri ?) verecegini vaad ederek Ra$id'e 

yardim etmemesini istedi. Zangi verdigi cevapta “R a $ i d'e 

yardim etmiyecegim. Fakat bildirdiginiz yerleri verseniz de onu 

size teslim etmiyecegim. Hutbeyi sizin adimza okutacagim ve 

sizinle anla§acagim, fakat Ra$id'i buradan gikarmiyacagim,, 

dedi. Bunun iizerine bu on yer yani Harbi, Hadira, Sarifeyn, 

Hille vesair yerler ona verildi ve Zangi, Halife Miiktefi ile 

Sultan Mesud'un isimlerini ilan etti ve Ra$id'i Musul’un 
Altun adini ta§iyan mahallesinde oturttu. 

Bu siralarda Bagdad’da malum bir adamin karisi olan 

bir acuze vardi ki Azgha Kapisi (Bab Alazaj) civarinda zengin 

bir tacirin evinde hizmet ediyordu. Tacir yola giktigi zaman, 

karisi ve kizi evde kaldilar. Ihtiyar kadm oglunu ve hirsiz olan 

bir takim gengleri getirdi ve bunlar evin iginde ne varsa hepsini 

galdilar. Bunlarm di§an gikmalari iizerine ihtiyar kadin tacirin 

zevcesine “Allaha gok §iikiir ki gozleri kor oldu da kasayi ag- 

madilar,, dedi. Hirsizlar bu sozleri i§iderek geri dondiiler ve 

kasayi agarak iginden 4.000 dinar, kiymetli ta§lar ve inciler 
ahp gittiler. 

Mes'ud ile D avud harp meydanmda kar§ila§mi§lardi. Me s- 

'u d maglup oldu ve taraftarlanndan bir gogu maktul dii§tiiler. 
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Yunanhlann 1448 (1137 M.) yilinda Yunanlilann kirali Iwanni 

(Joannes) hiddet ve gazab iginde Ermeni Leo'ya kar§i hareket 

etti ve Tarsus’u, Adana’yi ve Mopsuestia’yi zaptetti. Leo ile 

karisini ve ogullanni ele gegirerek istanbul’a gonderdi. Sonra 

Antakya’nin iizerine yiiriidii, fakat burasini zaptedemedi. Bunun 

iizerine Joscelyn geldi ve / w a n n i ’nin Haleb’i vesair Suriye 

§ehirlerini alarak franklara vermesi, buna mukabil Antakya’nin 

da ona verilmesi iizerinde anla§tilar. Aralannda fikir birligi 

hasil olmu§tu. Hepsi de birlikte Halep’e kar§i hareket ettiler 

ve Buzaia kalesini alarak §eyzer’e kar§i askerler diktiler. 

Sonra Konya sultani Mes'ud Kilikya’ya hiicum etti, Adana 

§ehrini aldi, ahali ile piskaposu esir ederek Malatya’ya gotiirdii. 

Kiral iwanni bu hadiselerden haber alinca manciniklari 

yakti, Kilikya’ya dondii ve Konya sultani Mes'ud ile ban§- 

tiktan sonra istanbul’a gitti. 

Malatya emiri Melik Muhammedy karde§i Dev let' i 

kovdu ve ondan Elbistan ile Ceyhan havalisini aldi. Dev let, 

Hanazid’i gegti, buradan Amid’e gitti, buradan da Joscelyn'- 

in yanina vardiktan sonra bir yerden bir yere kondu. Bu si- 

rada bir adi Sabukt olan Sibabarak emiri olup Bagdad’a gidip 

musliiman olan Ermeni i?ogos’un neslinden olan Isa, bir 

ordu topladi ve Gargar havalisini yagma etmek iizere hareket 

etti. Memleketin esasen harap edilmi§ oldugunu goren bu adam 

manastirlara ve mabedlere dondii ve Mar Abhhai manasti- 

rina hiicum etti. Buraya Firat kiyisindan girmege muvaffak 

olamayarak bir kayanin tepesine gikti ve adamlarim oradan 

sarkitti. Rahipler korktular ve onu kar§ilamaga giktilar. isa 

burada bulunan her §eyi eline gegirdi, kilise iginde buldugu 

biitiin alet, edevat ve tefri§ati, buhurdanhklari, giimii§ten ya- 

pilma yag kaplanni, haglari, velhasil Abhdon oglu patrik 

Mar John devrinden kalma her §eyi ve mukaddes kurnayi 

alip gotiirdii, tariki diinya Rabban David ve arkada§lanm 

§ira manastirina gonderdi ve yalniz Ebu Cal ip hiikiim- 

darin masasinda kaldi. 
Araplarin 532 (1137 M.) yilinda Halife Ra$id Musul’u 

terkederek Horasan’da sultan Davud'un yanina gitti ve onun 

tarafindan izzet ii ikram ile kar§ilandi. Bunlarin ikisi birlikte 

hareket ederek Hamedan’i Sultan Me s ’ u d ’dan aldilar. R a ? i d 



ARAP HUKUMDARLARI 375 

buradan isfahan’a hiicum etti ve §iddetli bir hastaliga tutuldu. 

Kendisi hastaliktan yatiyorken Horasanh dort ki§i iizerine 

hucum ettiler ve onu Isfahan kapisinm civarinda oldiirdiiler. 

Denildigine gore kendisi 61diiriilmemi§ olsa idi hastaligi yii- 

ziinden olecekti. Qiinkii kendisine 3 defa oldiiriicii zehir ve- 

rilmi§ti. Ra$id Isfahan kapisi civarinda ve oldiiriildugii 

yerde gomiildii. Nasil ki babasi da Meraga kapisinda oldurul- 

mu§ ve oldiigii yere g6miilmii§tii. 

Yunanlilann 1449 (1138 M.) yilinda Edessa’nin Tiirkler 

tarafindan muhasarasi sirasinda 300 frank ath ile 4.000 kadar 

piyade vesaire toplandilar ve Samosata’dan gikarak Edessa’ya 

gida maddeleri gotiirmek istediler. Mardin emiri 7 emurta? - 
in kurdugu pusuya dii§en bu hiristi.yanlarin bir (jogu oldii- 

riildii ve hayatta kalanlari kole olarak gotiiruldiiler. Bir vezir, 

tabip ve filosof olan Ebu Sad, § emuna oglu Mi c hail ile 

oglu da bunlarla beraberdi. Temurta?, Kesos kalesini de 

Franklardan aldi. Konya Sultani Me s'ad, Ki§um a hucum 

etti ve koyleri zaptederek yakti. 
Araplarin 533 (1138 M.) yilinin 2 inci ayinda iran arazi- 

sinde bir §ehir olan Ganza'da §iddetli bir zelzele oldu ve 

230.000 insan telef oldu. Biitiin §ehir yerin dibine gegti ve 

yerden siyah sular fi§kirdi. §ehirden kaganlar mezarhklara il- 

tica ederek oliileri igin matem tuttular. 

Yunanlilann 1450 (1139 M.) yiliuda Malatya emiri Melik 

Mu hammed, Kilikya’ya gitti ve Bahgai ve Gabnupirath 

kalelerini zaptetti. Bundan ba§ka Pontus denizi sahili iizerin- 

deki Kasinos iilkesini istila etti. Buradaki biitiin halki yagma 

ederek esir aldi ve hepsini kole olarak satti. 
Yunanlilann 1451 (1140 M.) yilinda Kalonikus’da yer ya- 

nldi ve 40 atliyi atlan ile birlikte yuttu. Bunlardan ancak ar- 

kada§larindan aynlan biri kurtuldu. Yer altinda kalan adam- 

larin ve atlann iniltileri uzun bir miiddet i§itildi. 
Araplarin 534 (1139 M.) yilinda Sultan Mes'ud'un Ve¬ 

zir § e r e f ii d d i n't soyledigi soz tahakkuk etti. Onun bu 

sozleri, vezirin Halife intihabindaki isabetsizligine daiidi. Qiinkii 

Halife vezir ile dani§madan siyasi meselelere kan§maga ba§- 

lami§ti. Vezir evinden gikamiyordu. Veziri huzuruna gagirdikga 

onunla laubali bir tarzda konu§uyordu. Boylece vezir bir ?ok 
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i§lere kari§maz olmu§ ve gok gegmeden Halife onu vezirlikten 

biisbiitiin atmi§ti. 

Araplann 535 (1140 M.) ve Yunanlilarin 1452 (1141 M.) yili- 

nin ekim ayinda Malatya’daki Tiirkler, Bet Zabar, yani Bat Kanya 

manastirlarina hucum ettiler ve buralarini yagma ederek gittiler. 

Mayis ayinda Franklar intikam aimak igin hareket ettiler. 

Zobatra ve Arka’ya gelerek hiristiyanlarin mallarmi ta§idilar, 

birgok Turku oldurup gocuklarini ve karilarmi esir aldilar. 

Tiirkler biiyiik bir siir’atle Hanazit’den hareket ederek Frank- 

larin memleketlerini istila etmek istediler. Bunlar Abhdahar 

dagini gegmekte olan Kalisurali bir mukaddes adama tesadiif 

ettiler, onu ve kendisi ile beraber bulunanlari yakalayip oldiir- 

mek iizere bagladilar. Fakat birden bire Franklarin korkung 

nagralari yukseldi, Tiirkler de rahipleri birakarak kagtilar ve 

Franklar gelip bunlarin baglarini gozdiiler. 

Yunan kirali Izvanni (Joannes) hareket ederek Yeni Kay- 

seri’ye geldi. Turkler ve Yunanlilar 6 ay kadar birbirlerine 

kar§i karargah kurdularsa da harbetmeden ayrildilar. Bu sira- 

da Yunanlilarin, yahut Franklarin kirahnin ismini anan her 

hiristiyan, Turkler tarafindan olduriiliiyordu. Bu yiizden Malat- 

ya halkindan birgoklari helak oldu. 

Araplarin 536 (1141 M.) yilinda Harzem§ah musliiman- 

hgi kabul etmedikleri igin Araplarin “Kafir Turk,, dedikleri kim- 

seleri Hiinler kirahna iade etti ve onu Sultan Sencer ile 

muharebeye davet etti. Qiinku Sultan Sencer, Harzem- 

§ahi\n karde§ini 61diirmii§tu. Bu Hiinlerin 300.000 adam top- 

lamalarina mukabil Sencer 100.000 adam topladi. Ceyhun 

nehrini gegerek harp meydaninda Hiinlerle kar§ila§ti ve taraf- 

darlari kamilen kirildilar. Denildigine gore Sencer yaliniz 6 

ki§i ile birlikte kagarak Belh §ehrine geldi, Karisi ve kizinin 

kizi ile 4.000 kadin esir du§mii§lerdi. Onun topladigi 100.000 

askerden biri de kihgtan veya esaretten kurtulamadi. 

Yunanlilarin 1454 (1143 M.) yilinda Melik M a h mu d Kay- 

seri’de oldii ve oglu Dhaon-Noriun1 yerine gegmesini istedi. 

F’akat karisi onun karde§i Yakub Arslan l gagirtti, onunla 

evlendi, o da Sebastia’da hiikiim surdu. Dhuoh-Non, ise 

Simnadu’ya kagti ve Kayseride hiikiim siirdii. Diger bir karde§ 

1 ji = Zu’n'Nun. 
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olan Dev let de geldi. Masara kalesi hakimi Yunus onunla 

andla§ti ve ikisi Malatya’ya niicum ettilerse de burasini alami- 

yarak Arka’ya kar§i hareket ettiler. Bunun iizerine Yakub 

Arslan ile evlenen Hatun, Malatya’yi korumak ve buradaki 

Tiirkleri £ikararak Sebastia’ya gondermek igin 2.000 adam 

istetti. Malatya’da bulunan Tiirkler isyan ederek §ehrin Buridya 

adini ta§iyan kapisini baltalarla yiktilar. Qiinkii hakim bunlarin 

gikmalarim istemiyordu. Bunlar bu §ekilde giktilar ve iglerinden 

2.000 ki§i kagmaga muvaffak oldular. Bunlar aym gun Dev- 

let'i getirdiler ve Malatya’nin ba§ina gegirdiler. 

Daha sonra Konya Sultani Mes'ud tekrar Sebastia’ya 

geldi ve burasini zaptederek tahrip etti. Sonra Malatya’ya 

kar§i geldi ve Nisanin 17 nci giinii ona kar§i gadirlarini kurdu, 

manciniklar kullanai ve §ehri harp ile mustarip etti. §ehrin 

iginde bulunan Dev let, muhariplere verilmek iizere hiristi- 

yanlardan topladigi agir vergiler ile bunlari bizar etti. 0? ay 

sonra bir Eylul sabahi Sultan manciniklarim yakti, ayrilip gitti 

ve Malatya halki nefes aldilar. 

Aym yilin Nisan ayinda Yunan Kirali Iwanni Kilikya’da 

avlanirken bir yabani domuzun hiicumuna ugrayarak oldu. 

Buyiik oglu yaninda bulunmadigi igin daha kiigiik oglu Ma- 

nueVin i§i ele almasini emretti. O da Yunanlilarin 1445 (1144 

M.) yilinin Nisan ayinda hukiim siirmege ba§ladi. Kendisi 

istanbul’a doniince karde§i onu iyi kar§iladi ve onu selamhya- 

rak saltanatini saglamladi. Franklarin Kudiis’teki kirah da av 

esnasinda atindan dii§erek oldu ve kugiik oglu [ 3 iincu ] Bod- 

win yerine gegti. Bu zat gok kiigiik oldugu igin anasi onun 

yerine idareyi ele almi§ti. 

Yunanlilarin 1455 ( 1144 M. ) yilinda Zaid kalesi emiri 

Davud vefat etti ve yerine kiigiik oglu Kara Arslan ge$- 

ti. Davud' un en buy iik oglu Arslan Togmi$ Musul emiri 

Zangi ile beraber oldugu igin Zangi, Kara Arslan 1 ahp, 

Arslan To g m i ^’i yerine gegirmek iizere hareket etti. Kara 

Arslan da Konya Sultani Mes'ud'un yanina giderek ona 

iltica etti. Mesud ona 20.000 atli verdi, o da bunlari alarak 

Zangi’ye kar§i ilerledi. Zangi keyfiyetten haber alinca memle- 

ketine dondii ve Konya Sultani Mes'ud da Malatya’ya kar§i 

ii$ ay muharebe ettikten sonra burasini birakarak gitti. 
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Edessa’nm Frank’Iardan alinmasina dair 

Yunanhlarin 1456 (1145 M.) yilinda Edessa’ya hakim olan 

Joscelyn, Antakya’ya gittigi zaman Harran ahalisi, Musul 

Emiri Zangiye Edessa’mn iginde asker bulunmadigini bildir- 

mi§lerdi. Zangi de orduiar toplayarak ve Kasim ayinin 12 

inci giiniine miisadif haftamn ii^iincii giinii gelmi§ ve Edessa’ya 

kar§i askerlerini y;gmi§ti. Bunlar, §ae kapisi oniinde ve Itiraf 

kilisesinin yakinlarinda gadirlarini kurmu§lar, §ehre kar§i yedi 

mancinik koymu§lar ve yagmur gibi ok yagdirmi§lardi. Biiyiik 

kuguk §ehrin biitiin halki ile daglardaki rahipler, sur iizerin- 

deydiier ve ta§lar yuvarhyor, harp edenlere yiyecek ve igecek 

veriyorlardi. Di§ardakiler yeri kazip sura vardiklari sirada 

igeridekiler de yer altini kazarak di§aridakilere kar§i hareket 

etmi§ler, yer altinda bulduklarini 61diirmii§ler, ve geri donerek 

surun yarilan kismi oniinde bir duvar in§a etmi§ler, bunun 

iizerine di§aridakiler diger iki kulenin altindan yeri kazmi§lardi. 

Kuleler dii§mek iizere iken Z an g i, Edessa’hlara At a b e g'\ 

gondererek §unlari bildirdi: “iki adamimzi bize vermek muka- 

bilinde iki adamimizi aliniz da kulelerin dii§mek iizere oldugunu 

goriiniiz ve §ehri, ele gegerek kiligla heiak olmadan evvel 

tesiim ediniz. „ Edessa’nin iginde bulunan Franklarin §efi Pap- 

yas, Joscelyn ile Kudiis kiralmin yardim igin geleceklerine 

emin oldugu igin, bu sozlere inanmami§, bunlarla alay etmi§ 

ve Zangi ile istihza etmi§ti. Bunun iizerine di§arda buiunan- 

lar, kuleleri destekleyen ah§ap merkezlere ate§ vermi§ler, 

bunlar da dii§mii§tii. Tiirkler, agilan yariktan igeriye girmege 

ba§ladilar. Bunun iizerine §ehir halki, Papyas ve mukaddes 

adamlar bu yangin iginde mevki aldilar ve Tiirkleri igeri 

girmekten menetmek istediler. Yarik igeridekilerin ve di§arida- 
kilerin olii yiginlari ile dolmu§tu. 

Ahali yarik iizerinde toplanmi§ olduklari \q\n Turkler 

muhariplerin suru terketmi§ olduklanna dikkat ettiler ve mer- 

divenler kurarak surlarin iizerine ^lktilar. §ehrin igindekiler, 

Tiirklerin surlara hakim olduklarim goriince, aciz kalarak §ehrin 

kalesine dogru ka^tilar. Bu am tarif etmek o kadar gugtiir ki, 

dilin kekelememesi, elin titrememesi miimkiin degildir. Qiinkii 

Ocagin 3 iine miisadif cumartesi sabahmin 3 iincii saatinde 



ARAP HOkOMDARLARI 379 

Tiirkler kiliglarini gekerek yiiklendiler ve onlarin bu kihglan 

geng ve ya§li, erkek ve kadin, papas ve rahip, rahibe ve 

bakireler, gocuklar, gelinler ve giiveyler, kime rasgeldi ise 

hepsinin kanini igti. Manzara anlatilmayacak derecede feci idi. 

Mesih'in dostu olan Abhgar1 in §ehri ayaklar altinda gig- 

nenen bir yigin toprak haline gelmi§ti. Ogullar babalarini, 

babalar ogullarini tanimiyorlardi. Analar gocuklarina §efkat gos- 

termegi unutmu§lardi. Herkes dagin tepesine ko§uyordu. §ehit- 

lerin tabutlarmi ta§iyan ya§li papaslar, Allahin gazabina ugrami§ 

olduklarini goriince, durdular ve kiliglar dillerini susturuncaya 

kadar duaya devam ettiler. Daha sonralan kanla bula§mi§ elbiseleri 

iginde bulundular. Nice valideler, piligleri topliyan tavuklar gibi 

yavrulanni etraflannda topliyarak aym kiligla blmegi yahut 

gocuklariyie birlikte esarete dii§megi beklediler. 

Kale muhafizlari, ancak Papyas'in yiiziinii gordiikten 

sonra, kalenin kapilarmi kaganlara agtilar. Papyas ilk kagan- 

larla beraber hareket etmedigi igin binlerce ki§i ezilip bogul- 

du. Papyas da kalenin kapisi oniindeki olli cesetleri yii- 

ziinden buraya giremedi ve bir Tiirkiin attigi okun isabeti ile 

oldii. Zangi bu korkung manzarayi gordiigii zaman kihglarm 

durmasi igin emir verdi. Mukaddes adam B a s i l u s, giplak ve yalin 

ayak bulunmu§tu ve Tiirkler tarafindan bir ip ile siiriiklenmekte 

idi. Zangi, onun yiiziindeki nuraniyeti sezerek bu adamin kim 

oldugunn sordu ve metropolit oldugunu anhyarak kendisine 

elbise verilmesini ve gadirina getirilmesini emretti. Sonra §ehri 

teslim etmemek ve halki oliimden korumamak yiiziinden mu¬ 

kaddes adami tevbih etti. O da §u cevabi verdi: “Mukadde- 

rat-i ilahiye bunun boyle olmasim, sizin boyle bir zaferi ka- 

zanmamzi ve hiikiimdarlar arasinda buyuk ve muhte§em bir 

§ohret sahibi olmanizi irade etti. Biz fakir ve masum kimsele- 

riz. Hiyanet etmedik ve andlarimizi bozmadik,,. Bu sozler Ata- 

beg’i memnun etti, o da §u rnukabelede bulundu : “Dogru soy- 

liiyorsunuz metropolit. Qiinkii andlarmi bozmiyanlan, Allah da, 

insanlar da severler. Bilhassa oliinceye kadar andina sadik 

kalam herkes taziz eder„. Kalede bulunanlara gelince, iki gun 

sonra, teslim olduklan takdirde canlanni kurtaracaklan ilan 

olundu. Onlar da teslim oldular. Tiirkler rasgeldikleri her 

Franki oldiiriiyorlardi. Fakat milletimize ve Ermenilere dokun- 
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muyorlardi. Bu faciayi anlatmak bana degil, Ermiya Peygambe- 
re ve ona benzer kimselere yara§ir k insanlar, onlarin mersi- 
yelerini ve hazin eserlerini okuyarak dii§unsiinler. Edessa’nin 
sukutu giiniinde Kararit manastirinda yangin koptu ve butiin 
hiicreleri yakti, ihtiyar bir rahip ile diger kimseler firindan 
kagar gibi kagtilar. Aym giin Mara§’taki bir koy de yandi. 
Mar Sawma oglunun manastirinda da ate§ gikti ve tig hiicrenin 
yanmasindan sonra giiglukle onii alindi. Selibhioglu Mar 

Dionysius, Edessa’nin zapti hakkinda iig yazi, Edessa’h 
Mar Basil iig yazi yazmi§tir. Bunlann hepsi de Mar Jakob 

vezni iizere yazilmi§tir. 
Zangi, Edessa’yi aldiktan sonra, Firat iizerinde asi bir 

kale olan Bira’ya hareket etti. Kendisi burada harb ile me§- 
gul iken Musal’da bir takim ihtilaflar giktigma ve buradaki 
vekili olan Nasriiddin'xn katledilmi§ olduguna dair haberler 
geldi. O da Bira’yi terkederek Musul’a dondii. Bira’daki Frank- 
lar Zangi'nin tekrar geri donerek kendilerine hiicum etme- 
sinden korktuklari igin Mardin emiri ve Artuk’un torunu 

11 gazi oglu H ii sameddin T e mu r t a £ ’ a haber gondererek 

§ehri ona devrettiler. 11 gazi, Zangi' nin geri donerek kendi 
memleketine taarruuz etmesinden ve buradaki kaleleri 
zaptederek butiin memlekete hakim olmasindan korktugu 
igin Hurbagar, Tel - Besme, Tuma, Tel - §ih kaleleri ile Mar 
Hananya manastirina yakin olup “Kadin kalesi,, diye maruf 
olan kaleyi tahrip etti. Bu sirada Temurta$, Hatha 
kalesini bir yil dort ay devam eden muhasaradan sonra 
teminat vererek ve altinlarla koyler hediye ederek bir Kiirdiin 
elinden aldi. Zaid kalesi emiri Davud oglu Arslan Tog- 

mi§, Zangi'den ayrilarak Tel-Arsanyas oniinde karargahini 

1 Bar Hebraeus’un hadiseyi bu derece izam etmesine mukabil islam 

mu verrihleri Zangi'nin burada gosterdigi biiyiikliigu §u suretle anlatirlar: 

«Atabeg Zangi bu §ehri hegendiginden, onu tahrip etmenin siyaset bakimin- 

dan dogru olmayacagina hiikmetmi§, onun igin askerlerine, erkek, <jocuk, 

namina ele ne ge<jirdilerse hepsini evlerine iade etmelerini ve bunlara ait 

olarak e§ya ve mal namina ne aldilarsa hepsini vermelerini emretmi§, as- 

kerleri de bu §ekilde hareket etmi§ ve biitiin aldiklarim geri vermi§ler, 

bu yiizden Qok az §ey kaybolmus? ve §ehir eski haline donmii§tu» . bk. Ibn 

ii 1 - esir, Cilt 11, sa hife 41. (0. R.). 
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kurdu ve kalenin teslim edilmesini istedi. Fakat bu kale sahip- 

leri, ogullarinin Zaid kalesinde rehine olarak tutulmasi yiiziin- 

den teslim olmak istemediler. Muharebenin ba§lamasi uzerine 

kale de siir’atle sukut etti ve iginde memleketin her tarafindan 

alinma 15.000 esir bulundu. Emirin emri ile, ba§lannda pisko- 

pos Timothy olmak iizere, bunlarin hepsi kole sayildilar ve 

satildilar. 
Araplarin 540 (1145 M.) yilinda Zangi, Kardu adasi 

tarafindaki Panak kalesine kar§i bir ordu gonderdi. Buraya 

Omer ogullari yeri denilir. Dicie iizerindeki bu kale isyan 

halinde idi ve 300 senedenberi B a $ n av a Kiirtlerinin elinde 

bulunuyordu. Araplarin 541 (1146 M.) yilinda Zangi vekili 

olan Nasruddinwi katlinden sonra Musul yerlileii ile 

sulh yaparak kendisine ait olan Haleb’e gitti ve bir ordu 

tophyarak Ca’ber kalesine kar§i hareket etti. Zangi, bir gun 

gadirinda bir takim inaden i§gilerinin kendisine yapmakta 

olduklari altindan bir tasa bakmakta iken zirhlarim ta§iyan 

kolelerinden biri kilici ile onu arkasindan vurdu ve ba§ini 

kesti. Bazilarina gor t, Zangi, sarho§luk yiiziinden sizmi§ oldugu 

bir gecede kolelerinden iiqu tarafindan 61duriilmii§tu. Katiller 

§ehrin suruna ka^arak surun ba§inda bulunan muhafizlara Bizi 

yaniniza (^ekiniz de size iyi haberler verelim,, dediler. Muha- 

fizlar bir sepet sarkittilar ve bu adamlan tekei tekei ^ektilei. 

Bunlar yukanya ^lkinca kale muhafizlanna Biz Zangi yi 

oldurdiik. Bu sirada bir kimse de bunun fatkinda degildir. Siz 

bu haberi yayin,, dediler. Bunun uzerine muhafizlai boiu a 1 

dilar ve “ Uyaniniz ve cesedi kokmadan evvel efendinizi gonui 

niiz„ diye bagirdilar. Bunun uzerine Zangi nin yanina giden- 

ler onun olii oldugunu gordiiler. 
Bunun uzerine Zangi'nin Nureddin diye mamf olan 

oglu Mahmud, babasmin yaninda oldugu igin, kaleye daha 

biiyuk §iddetle hucum etti. Gerek kendisi, gerek igerdekiler 

miicadelede yipraninca, Mahmud bunlara §u sozleii soyledi: 

“Bize babamin katillerini teslim ediniz ve sulh iginde ya§iyalim. 

Kendisine iig kole teslim olundu, o da bunlan §iddetli i§ken- 

celere ugrattiktan sonra bldurdii ve cesetleiini yaktudi. 

Zangi'nin dort oglu ve bir kizi vardi. Bunlar Seyfiid- 

din Gazi, Nureddin Mahmud, Kutbuddin Mevdud, 
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Emir iil-umera N u s r e t ii d d i n ve hem§ireleri idi. Zangi, Mu- 

sul’da meydan kar§isindaki bir tek §ahane saray bulunmasindan 

doiayi, burada miiteaddit saraylar vucuda getirdi. Musui’un sur 

larini yukse!tti ve surun etrafindaki hendekleri derinle§tirdi. Ken- 

di adma izafeten Imadi adini ta§iyan kapiyi da o agti ve etrafin- 

da bahgeler vucuda getirdi. Denildigine gore onceden Musul’da 

meyveler ve iizumler o kadar nadir idi ki, bir hizmetgi, satmak 

iizere bir salkim uziimii kopardigi zaman, bir tek danenin 

yere du§memesini temin igin salkimi ustura ile keserdi. Zangi 

Musul’daki meyvelerin her ge§idini gogaltti. 

Zangimn, Sultan sarayinda gece gundiiz cereyan eden 

her§eyi kendisine gizlice bildiren adamlari vardi. Kendisine 

bir elgi geldigi zaman onun idare adamlan ve §ehir halki 

ile konu§masina miisaade etmezdi. Zangi, bir gun kiymetli 

bir§eyi kolelerinden birine vererek “Bunu benim igin sakla,, 

dedi. Kole de onu alarak bir mendile sardi ve gogsune koydu. 

Zangi bir y 11 sonra “O kiymetli §ey nerede,,? diye sordu. 

Kole de elini gogsune koyarak mendili gikardi ve ona teslim 

etti. Koienin bu hizmeti Zangi yi ho§nut ettiginden ona 

“Oyle ise kale’nin muhafizhgini da bu §ekilde yap,, dedi ve 

Kava§i kalesinin emirligini ona tevcih ederek kendisini oraya 

gonderdi. Zangi'nin daha birgok kiymetli meziyetleri vardi. 

Miitevazi ve liyakatli idi, kabahatlilere kar§i sert davranirdi. 

Fakat bu meziyetleri hiilasa etmek bile uzun siirecegi igin 

bunlan birakmak mecburiyetindeyiz. Zangi, Suriye’yi 19 yil 

idare etti. 

A tab eg Zangi' nin Ca’ber kalesinde katli sirasinda 

yaninda Eseddiiddin §ir k u h adli buy uk ve akilli bir adam 

bulunuyordu. Bu adam Zangi’nin oglu N u r e d d i n't yakla§a- 

rak §u sozleri soyledi : “Benim goru§iime gore, babamn veziri, 

Musul’a gotiirmek ve orada hiikumdarhgini ilan etmek istedigi 

karde§in Seyfeddin lehine askerleri saptirmakia me§gul 

oluyur. Bu yiizden senin Haleb’e gitmeni, orada hiikum siirmeni 

ve buradan butiin Suriye’ye hakim olmani daha miireccah go- 

riiyorum. Bunu yaptiktan sonra Dogu, yani Musul ve havali- 

si de sana tabi olur„. Boylece de hareket edildi. Miinadfler 

Suriye ordulari arasinda bu hatt-i hareketi ilan ettiler. Bunlarin 

hepsi N u r e d d i n't kati§tilar ve bu sayede N u r e d d i n Haleb’i 
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ve Haleb’in kalesini zaptederek burada hukiimran oldu. Karde§i 

Seyfeddin ise Musul’u almi§ ve burada hiikurn surmii§tii. 

Sultan Me s'iid, babasinm hayati sirasinda kendisine biiyiik 

hizmetler ifa eden Seyfeddin'i sevdigi igin ona §ahane 

hil’atler gonderdi ve onun Musul sultanligini te’yit etti. Nured- 

din, karde§i Seyfeddin'den korkuyor ve ona hediyeler 

gondererek ve hurmetler gostererek korkusunu belli ediyordu. 

Seyfeddin, Suriye’ye gelmesi iizerine andlar igerek teminat 

verdigi igin Nu redd in de onun yanina gitti. Ikisi kar§ila§inca 

Nureddin igildi, karde§inin huzurunda yeri opt u. Seyfeddin, 

karde§i Nu r e d d i n'e sordu : “Nigin benim yamma gelmedin? 

Benden korkmu§ olmana imkan var mi? Emin ol ki aklindan 

gegen dii§unceler benim akhmdan gegmedi. Karde§ime kotuluk 

ettikten sonra hayatin ve iilkelerin ne degeri kalir?,, Boyiece 

iki karde§ anla§tilar ve herbiri kendi iilkesine dondii. 

Zangi ’nin katli sirasinda Antakya hakimi B ay mo n d 

{Ray mo n d?) Halep ve Hama’ya giderek birgok Araplari oldurdii 

ve birgok esir aldi, fakat § i r ku h ona yeti§ti ve onu geri donmege 

mecbur etti. §am emiri Muciriiddin Ba’lebek’e kar§i hare- 

ket etti ve buraya kar§i harb agarak §ehri Selahaddin in 

babasi Necmeddin Eyyub'dan aldi ve Necmeddin'e bir 

takim koyler vererek onu birlikte §am’a gotiirdii. 

Yunanli’larin 1458 ( 1147 M. ) yilinin Ekim ayinaa 

Ki§um emiri Joscelyn ve Bod win, Edessa’ya geldiler. 

Geceleyin Frank piyadeleri bir takim Ermeni muhafizlar 

ile anla§mi§ olmaktan istifade ederek kurulan merdivenlerle 

kulelere giktilar ve Tiirkler kaleye kagtilar. Sabahleyin sur 

kapisi agilmi§ ve Joscelyn igeri girmi§ti. Franklar Edessa’da 

6 gun kaldiktan sonra 10.000 Turk ile hareket eden Nured¬ 

din bunlara baskin verdi. Joscelyn Edessa’nin bedbaht 

halkini rahatsiz etti ve erkekleri, kadinlan, gengleri ve kizlan 

yakaliyarak gecenin ikinei saatinde yurtlarindan yola gikardi. 

Giin dogunca Tiirkler bunlara yeti§tiler, uzerlerine dolu gibi 

ok yagdirdilar ve bunlari agirca yaraladilar. Ortaligi gazap 

saganaklari kaplami§, goniillerde merhametten iz kalmamisti. 

Gece, oliim gecesi idi. Sabah, cehennem sabahi idi. Zavalli 

§ehrin halki, sefalet ve istirap iginde boguluyordu. Halbuki bu 

§ehir, §ehirlerin gipta ettigi bir mamure idi. 
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Qiinkii Frank atlilari, Tiirklere kar§i duramadiklari igin 

kagmi§lardi. Franklar’in kagamiyan piyadeleri Yildiz adini 

ta§iyan harap kaleye goz dikerek oraya gittiler. Acinacak 

bir halde olan ayak takimi da buraya iltica etti ve Turklerin 

kiliglari, ate§in samanlan yakmasi gibi, bunlari mahvetti. Turk- 

ler kan dokmekten yoruiunca, geride kalanlari, ayakkaplarmi 

ve iistba§larini gikarmaga mecbur ettiler, bunlarin erkek ve 

kadinlarini bagladilar ve giplak bir halde atlarla yari§ etmege 

mecbur ettiler. Birinci ve ikinci hamlede maktul du§enierin 

sayisi 30.000 e varmi§ti. Esir edilerek gotiirulenlerin sayisi da 

46.000 kadardi. Frank piyadeleri ile beraber harap kaleye 

kaganlarin sayisi 1000 kadardi. Bir tek kadin veya gocuk 

kurtulamami§ti. Edessa topragi kan ile yugrulmu§ ve kendi 

evlatlarinin ve kizlarinm azasi ile dolan bir harabeye don- 

mii§tii. Vah§f hayvanlar, geceleri buraya gelerek maktullerin 

etini yiyorlardi. Burasi ^akallarin yurdu olmu§tu. Ki§um 

hakimi Bodwin’in cesedi de bulunamami§ ve mel’un Joscelyn, 

Samusata’ya kagmi§ti. Mukaddes adamimiz Basil kagmakla 

kurtulmu§, fakat Ermeniler iginde birgok kimselerle beraber 
yakalanmi§ti. 

Franklar, Edessa’nin ugradigi felaketi haber alinca, son 

derece miiteessir oldular ve Italya’dan birgok ordular geldigi 

gibi, Almanya kirali (Conrad?) 90.000 atli ile Araplarin 

Fonis (Louis) dedikleri Afranzis (Fransa) kirali 50.000 atli 

ve sayisiz piyade ile gelmi§lerdi. 

Yunanli’larin 1459 (1148 M.) yilinda bunlar, Yunanli’larin 

hiyanetine vakif olduklan igin, Istanbul’a kar§i harb ilan 

ettiler. Kiral Manuel, bunlara bir^ok altin verdikten sonra, 

keadilerine hiyanet etmeksizin rehberlik edecegine dair yemin 
i ' 

etti. Fakat bunlari susuz daglara sevkeden rehberler vererek 

kendilerine dosdogru ihanet etti. Bunlar 5 gun kadar bu 

vaziyet iginde doniip dola§tiktan sonra rehberlerinin kagmi§ 

olduklarini gordiiler, iglerinden binlercesi susuzluktan oldii ve 

atlari da aym §ekilde helak oldu. Tiirkler haber alarak daglar 

arasinda daginik bir halde olan Franklarin iizerine yiikleddiler 

ve bunlardan bulduklari gruplari imha ettiler. Turklerin 

memleketleri, Franklardan aldiklari ganimetler ile dolmu§tu 

Tar tale giimu§ Malatya’da kur§un bahasina satiliyordu. Kaga- 
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bilen Franklar Pontus sahiline vardilar. Yunanlilar bugdaya 

kireq kari§tirarak bunlara verdiler. Bu ekmekleri yiyenler 
dii§iiyor ve oliiyorlardi. 

Almanya kirali ii? kont ile birlikte kagabildi, Kudiis’e 

gelebildi, burada Mukaddes Mezar da dua etti ve takdis olundu. 

Bu kiral birkag gun istirahatten sonra 10,000 atli ve 60.000 

piyade ile §am’a kar§i hareket etti. Tiirklerle Araplarin sayisi 

130.000 piyadeden fazla idi. Atlilar bu sayidan harigti. Frank¬ 

lar, Araplarla Turklerin ?ok olmakla beraber korkun? olmadik- 

larim gorerek cesaretlendiler ve ?adirlarim nehirler iize- 

rinde ve bah?eler arasinda kuracak derecede ilerlediler. 

§am emiri Main umitsizlige dii§erek Kudiis kiralina ok§ayici 

sozlei ile dolu bir mektup ile birlikte hepsi de Misir altin 

suyuna batinlmi§ tun? (veya bakirdan) ibaret 200.000 dinar 

gondermi§, bundan ba§ka Taberiye (?) hakimine aym sahte 

altindan 50.000 dinar gondermi§, fakat bu altin denenmi$ ve 

onun sahteligi anla§ilmi§ti. Bu altin ufalaniyordu. Ger?i ben 5 

Arap yazmasini okudum, fakat bunlarin birinde de bu hikayeyi 

gormedim. Bunu kaydeden biricik muharrir miibarek Mar 

M i c hail 'dir, 

Almanya’nin biiyiik kirali bu hiyaneti gorunce §am’i 

birakti ve biiyiik bir keder i?inde kendi memleketine dondii. 

Bu biiyiik milletin ugrami§ oldugu fena akibet bu merkezde idi- 

Sicilya kirali, Yunanli’lann hiyanetinden haber alinca ?ok fena 

hiddetlendi Tep §ehrine kar§i hareket ederek bu §ehri tah- 

rip etti ve i?indeki Yunanli’lari kamilen kili?tan ge?irdi. Sonra 

Edirne ve Filibe §ehirlerine kar§i da aym §ekilde hareket etti 

ve Istanbul’a gelerek onun biitiin etrafini tahrip etti. 

Bu sirada Kilikya hakimi Ermeni Leo, lstanbul’da oldu 

ve oglu Toros bir dilenci gibi yaya olarak ka?ti ve Kilikya’ya 

geldi. Bu adam mukaddes adamimiz Mar Athanasius' a 

giderek Allahin atalarindan kalma mirasim kendisine iade i?in 

dua etmesini istedi ve dua sirasmda bir atin bedelini hediye 

olarak verdi. Bu adama oniki Ermeni katildi ve bunlar evvela 

Amuda kalesine hiicum ettiler. Kaledeki kimseler efendilerinin 

gelmi§ oldugunu goriince sur’atle teslim oldular, o da kaleye 

girerek burada bulunan Yunanh’lan oldiirdii. Bu yiizden diger 

Abu'l’Farac Tarihi, F. 25 
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kalelerde bulunan Yunanlilar ondan korktular, o da birgok 

mevkileri zorluk ^ekmeden zaptetti. Yunanli’lar ve Ermeniler 

onunla birle§erek Tiirklerle dogu^tiiler ve Tiirklerden 3.000 

kadar oldiii duler. Bu adam zaferler kazaniyor ve onun §ohreti 

yayiliyordu. Turkler ona ehemmiyet veriyor ve onunla miicadele 

etmemege bakiyorlardi. Daha sonralari bu adam Anazarba 

§ehri ile daha ba§ka §ehirlere hakim oldu. 

Aym yil Zangi oglu Nureddin, Abhamea kalesi ile di- 

ger kaleleri Franklardan aid 1. Antakya hakimiona birpusukurdu 

ve ordusunun muhim bir kismini imha etti. Fakat Nureddin 

’in kendisi, birkag adami ile birlikte kagti ve Haleb’e dondii. 

Yunanlilarin 1460 ( 1149 M.) ve Araplann 5443 (1148 M.) 

yilinda Nureddin, Harim’e kar§i hareket etti ve kalenin 

di§indaki havali ile binalari tahrip etti. Antakya hakimi Pr ay n s 

onu, Harim’den uzakla§tirmak iizere buraya akin edince Franklar 

Turkler tarafindan maglup edildiler ve Franklar iginde Turkler 

tarafindan en qok korkulan Frank hukiimdari Pray ns maktul 

dii§tii. Bunun iizerine Antakyalilar arasinda ayriliklar ba§gosterdi 

ve bunlarin birgogu §ehri Nureddin’e teslim etmek istediler. 

Fakat digerleri Kudiis kiralina siir’atle haber gonderdiler, o da 

hemen geldi, burada kalan atlilann bakiyesine cesaret verdi 

ve Pray ns ’in oglu Bohayamond' un yeti§mesine kadar 

patriklerini hakim olarak ba§larina gegirdi. Ki§um valisi bu 

sirada maktul dii§mii§ ve joscelyn, Ki§um ile Bet Hesna iizerinde 

hakim kesilmi§ti. 
Aym yil Konya sultani Mes'ud'un oglu olup ismi Kihg 

Arslan olan zat, Maras’a kar§i hareket etti ve onu Franklann 

elinden aldi. lgmi§ oldugu andlar yuziinden Frank atlilarinin, 

piskaposun ve ihtiyarlarin Antakya’ya gitmelerine musaade 

eden Kihg Arslan, bunlarin pe§inden Turkleri gonderdi, 

onlar da bunian oldurdiiler. Mara§’in zapti sirasinda kilisemizin 

tefri§at ve teghizati, piskoposa kar§i gelen buyiikler tarafindan 

tahribedilmi§, bu yuzden Mur on yagi kutusu, buhurdanliklar, 

koku kaplari, giimii§ buhurdanliklar, perdeler ve duvar ortuleri 

ziyaa ugrami§ti. 
Zaid kalesi emiri, yani Kara Arslan, Babhula’yi Frank¬ 

lardan aldi ve Gargar’a akincilar gonderdi. Biitiin ahalinin ser- 

vetleri ile birlikte Sazvma oglu dagi na iltica ettikleri goriilerek 
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u? yerde pusu kuruldu ve erkenden hayvanlar, yani koyunlar 

ye kegiler lie davarlar ele ge?irildi. Manastirin hademesinden 

u? ki§i lie iki Turk oldiiriildiiler. Turkler manast.ra adam gon- 

dererek ‘Gargar ahalisini bize veriniz. Biz de sizden aldigimiz 

er§eyi iade ederiz. Qiinku buradaki azize hurmetimiz vardir 

ve biz manastira fenalik etmek i?in gelmedik. Elimize verilecek 

ahahye gel.nce, onlar. kole olarak kullanacak degiliz. Onlan 

koylenne yerle?t.recegiz ve araziyi bizim i9in i5lemelerini temin 
edecegiz,, dediler. 

Manastirin i?inde ihtilaf koptu. Rahiplerin bir k.smi bun- 

ari teslim edelim, bir kismi da teslim etmiyelim diyorlardi. Az 

aldi manastir halki birbirlerine kar§i kilica sarilacakti. 

Nihayet ya§li bir rahip her iki taraftan iki5er ki5i aid. ve hep 

birhkte Turklerin yanina gittiler ve ya§li adam ?u sozleri 

soyledi: Dediginiz dogru ise ve bu adamlan kole etmiyerek 

tar alarinda 9ali5tirmak istiyorsan.z, i9inizden birka? ki5i bizimle 

birhkte gelsin ve sizin haminiz olan emire gidelim. O ne em- 

1 ederse onu yapalim,,. O zaman hiyanet a^iga vuruldu ve 

rahipler anla§arak hep birlikte “Bunlara teslim olmay.z,, dediler. 
Bunun uzer.ne Turkler, etraftaki banian yaktilar ve buradan 

ayrilip gittiler. Rahipler Zaid kalesine giderek emir tarafindan 

kabul olundular. Emirin gonlune merhamet geldi, o da alinan 
her§eyi geri verdi. 

Ayni yil Joscelyn, Tel-Be§ir’den ?ikarak 200 atli ile 

Antakya’ya gitmek ve orada bir gemiyi kar§ilamak istedi. Yolda 

birka? Tiirkmen’le kar5ila5tilar. Fakat Turkmenler bunlardan 

korktular ve ka?tilar. Fakat Turkler bunlan takib ettiler ve 

Joscelyn’i yakal.yarak Halep emiri Nureddin'in huzuruna 

getirdiler. Halep emiri bu adami bin dinara satin aldi ona 

zincir vurdu ve hapse atti. Joscelyn, 9 yil mahpus ya§adi. 

Kendisine musluman olmasi i?in tiirlu turlu tazyikler yapildi ve 
birgok mukafatlar vaad olunduysa da kabul etmedi. 

Bu adam dini iizere kalmaga israr etti. Mar Sawma oglu- 

nun manastinni zaptetmek yiizunden bu halin ba§ina geldigini 

ve Allahin cezasina ugradigim soyledi. Bu noktayi, Allahin 

yardimiyle kilise tarihimizde izah edecegiz. Joscelyn olmek 

uzere oldugunu hissedince piskoposu istedi, gunahlarim itiraf 

etti, sonra piskopos onu Sir haziresi'ne gotiirdii ve orada bir 
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magara i^inde hayati son buldu. Jos c e ly n’in esir dii§mesi 

iizerine Tiirkler cesaret alarak Franklarin elinden Garga, Kahti, 

Hisn-Mansur, Tihinkar gibi bir?ok yerleri aldilar. Joscelyn in 

oliimu iizerine Tel-Be§ir’deki Franklar, bir ?ocuk olan oglunu 

onun yerine ge?irdiler. O da, J o s c e l y n namim takindi. 

Yunanlilarin 1461 (M. 1150) yilinda Ki§um halki, Turk 

kuvvetinin artmakta oldugunu gorerek mukaddes bir adam 

olan Mar iwannis'i Konya sultam Mes'ud'a gonderdiler 

ve kendileri ile birlikte olan Franklarin emniyet i?inde Ayin- 

tab’a gitmeleri i?in soz aldilar ve bu soz yerine getirildi. Biz- 

zat Konya sultam, Ki§um, Bet Hesne, Raban, Barzaman ve 

Mara§ uzerinde hiikiim siiriiyordu. Onun Tel-Be§ir’e kar§i 

hareket etmesi iizerine Zangi oglu Nureddin onu kar§ila- 

maga gikti ve sultan kizini ona zevce olarak verdi. Nured¬ 

din, karisini Tel-Be§ir’de birakti ve geri dondii. Qunku onu 

almaga kudreti yoktu. Kudiis kirali gelerek Joscelyn in 

zevcesini, Qocuklarim ve butiin Franklan kaldirarak Kudus’e 

goturdii ve Tel-Be§ir’de Yunan kiralina mensup adamlar 

birakti. Bu Yunanlilar Ayintab ve Azaz’a hakimdiler. Daha 

sonra Nureddin bunlara kar§i harb a?ti ve bunlar, kitliga 

da ugramak yiiziinden, bu yerleri sulh i5inde ona devrettiler. 

Mardin emiri T e mu r t a ?, Bira, Samosata, Huris ve Ke- 

farsut’da hiikiim suriiyordu. Roma kalesinde adi Mich ail 

olan birErmeni bulunuyordu. Bu adam, Joscelyn'm karisi lie 

ogluna haber gondererek Ermeni katolikosu olup Daiia Ya- 

metha’da ikamet eden Gregorius'un kendisi ile ikamet etmek 

ve yardimcisi olmak i?in emir vermelerini istedi. Bu adam 

kalkip geldi, Michail’e kar5i hiyanet gosterdi. Onun biitiin 

malini alarak kendisini kovdu ve Roma kalesinde kaldi. 
Araplarin 544 (M. 1149) yilinda Musul emiri Zangi 

oglu Seyfeddin, Mardin emiri Temur ta$ tan Dara §ehrini 

aldi ve onunla sulh yapti. Seyfeddin, Musul’a dondukten 

sonra hastalandi ve oldii. 
Ondan sonra karde§i Kutbu ddin Mevdud yerine 

ge?ti ve Temuri a?' in kizi ile evlendi. Bunun iizerine 

e§rafin bir kismi Halep emiri Nureddin'e haber gon¬ 

dererek gelmesini istediler. Nureddin, vakit ge^irmeksizin, 

70 ath ile §igar’a geldi ve buradakiler ona teslim oldular. 



ARAP HUKUMDARLARI 389 

Daha sonra Nureddinf kale emiri Kara Arslan a haber 

gondererek yardimina gelmek mukabilinde Haytam kalesini 

ona vaad etti. Nureddinm karde§i K utb u d di ny bir ordu 

topliyarak Nureddin ile harb meydaninda kar§ila§mak 

iizere Tell-Afar’a hareket etti. Bunun iizerine e§raf kendisi ile 

konu§tular, o da Seyfeddin'e ait Emesa’yi Nureddirie 

verdi. Nureddin de §igar’i Kutbuddine iade etti ve 
Haleb’e dondii. 

Aym yilin agustos ayinin 23 uncii giinii Zaid kalesinde 

bir tugyan oldu ve sular bir gocuk ile anasim, iki katiri, iki 

mandayi, bir merkebi surukledi ve hepsi boguldular. 

Yunanlilarin 1462 (M. 1151) yilinda izange emirinin 

karisi kendisini bir kiri§ ile bogdu ve Dibarigi’de bulunan 

karde§ini getirtti. O da, bu kadin ile evlendi ve hiikiimdar 

oldu. Bir Turk emiri, Pontus Rumlari’nin Sirikha manastirina 

giderek /sa’nin salbolundugu hagin bir pargasini ihtiva eden 

altin hagi kaldirdi ve bu memleketteki askerleri ziyaret etti. 

Bir miiddet sonra bu zat, rahiplerden almi§ oldugu biiyiik 

ganimetleri iade etti. Bunun iizerine aziz Mar Sawma ogluna 

kar§i “Kudreti varsa Joscelyn’in sag kolu kaldirip gotiirmesine 

nic^in musaade etti,, ? diye aziz ile istihza eden Rumlar mahcup 

oldular ve utandilar. 

Aym yil Nureddin §am havalisine gitti ve §amlilara 

§u haberi gonderdi: “Sizinle dovii§mek \q\n gelmedim. Sizi 

zilletten kurtarmak istiyorum. Qiinkii siz Franklarin boyundu- 

rugu altinda ya§iyorsunuz. Memleketinizin gocuklari ve kizlari 

Franklarin esiridirler ve sizin bunlara kar§i bir yardimciniz 

yoktur,,. Bunun iizerine §amlilar §u cevabi verdiler: “Bizler 

Franklarla sulh iginde ya§iyoruz ve sizin yardiminiza ihtiya- 

cimiz yoktur. Bizi birakip memleketinize donmezseniz Frank- 

lari getirtiriz ve onlarla bir olup size kar§i kilig ^ekeriz,,. 

Nur e d di n, bu sozleri i§idince fena halde hiddetlendi ve §ehre 

kar§i yiiriimek istedi. Fakat Cenab-i Hak §iddetli ve yikici 

yagmurlar gonderdi, o da yiiriiyemedi. §am e§rafi §ehirden 

gikarak onu teskin ettiler. Hutbelerde halife ile sultanm adindan 

sonra onun ismini andilar. O da bunlari birakarak Haleb’e 

dondii. 
Yunanlilarin 1463 (M. 1152) yilinda Franklar hain Yunan- 
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lilara kar§i hiddet iginde hareket ederek Istanbul’un butun 

havalisini yaktilar. Bunlar, daha sonra, Filistin’e giderek Askalan 

havalisindeki birgok koyleri yaktilar ve rasgeldikleri Tiirklerle 

Araplarin kanini aoktiiler. Bunlar Misir’a da giderek Misir’in 

batisindaki birgok koyleri yaktilar, sonra memleketlerine don- 

duler. Aym yil Malatya emiri Dev let vefat etti ve oglu Ziil- 

karneyn yerine gegti. Konya sultani Mes'ud, bundan ha- 

berdar olunca, Dev let1 in karde§i Yakub Arslan's, hiicum 

etti ve onu maglup ettikten sonra Malatya’ya kar§i karargah 

kurarak §ehrin etrafindaki biitiin guzel yerleri tahrip etti. 

Bunun iizerine bu geng adamin anasi -ki §imdi karde§inin 

kizi idi - onun hesabina ve oglu hesabina ricalarda bulundu. 

Sultan da §u cevabi verdi: “§ayet kendisi gelir de itaatini arze- 

derse onu kabul ederim ve §ehri ona birakirim,,. Geng adam 

bir kilig ve bir kefen alarak gitti ve sultan tarafindan kabul 

olunarak mevkiinde kaldi. Geng adam da geri dondii. Onun 

anasi §ehri idare ediyor ve §ehrin halkindan yalniz Hiristiyan- 

lara degil, Araplara da eziyet ediyor ve bilhassa vergi ve para 

toplamak hususunda bunlari bizar ediyordu. Bu kadin, bir siiru 

biiyiicii kadin ile oliileri kaldiran kadinlari etrafinda toplami§ti* 

Bunlar, ona uzun bir saltanat siirecegini ve her istedigi kimse 

ile evlenebilecegini soyliiyorlardi. Bu yiizden bu kadin geng 

oglunu oldiirmek igin bir suikast hazirladi. Fakat suikast ke§- 

folundu ve memleket e§rafi, onu ve ba§inda bulunan biiyucii 

kadinlari memleketten gikarip attilar. E§ia’nm kitabindaki §u 

kehanet ona intibak eder: “§imdi gengliginden beri me§gul ol- 

dugun buyii ve efsunlarla kai. Belki istifade edersin. Fakat ben 

dii§uncelerinin goklugundan blzarim,, (E§ia XLVII, 12). 

Aym yil §iddetli yagmurlar yagdi, biiyiik kayalari, tepe- 

leri silip siipurdii ve dagin bir pargasi Tar§ana koyiiniin kalesi 

olan Bet Abdahar vadisine kaydi. Bu yiizden Firat nehrinin 

aki§i iig saat durakladi ve sular Prosidin koyiine kadar yiik- 

seldi. Bu koy ise dagin tepesinde idi. Daha sonra Claudia 

daginin etegindeki manialar pargalandi, sular akti ve bu yiiz- 

den Suriye’de biiyiik tahribat hasil oldu. Aym yil Meyat yer- 

lileri vebaya tutuldular, 12.000 ki§i oldii ve birgok manastir 

bo§ kaldi. N u r e d di n'\n §am’a kar§i hiicumu iizerine Franklar, 
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§amlilai a yardim igin toplandilar. Nureddin de, bundan ha- 
ber alarak Haleb’e dondii. 

Ataplann 546 (M. 1151) yilinda Selcihaddin, Ba’lebek 

hakimi olan babasi Necmeddin Eyyub'dan aynlarak, Ha¬ 

leb e, amcasi Esediiddin §i r k u h ’un yanina geldi. O da 

Selahaddin i Nureddin'e takdim etti ; Nureddin onu 
kabul etti ve kendisine.i§ verdi. 

Yunanlilarin 1464 ve Araplann 547 ( M. 1152) yilinda 

Kudus kirali, anasi iie kavga etti. Kiralige de, Davud kule- 

si nde yeile§erek burasim takviye etti. Bunun iizerine e§raf 

ai aya girdi ve kiralin anasi kiraligelikten istifa ederek elin- 

deki §ehirleri ve askerleri oglu olan kirala devretti. Kiral, 

Misirli Araplarin elindeki Askalan §ehrine hiicum etti. Bu 

§ehre kar§i tahtadan bir kuleile mancmiklar kullandi ve §ehrin 

surunda bir gedik agti. Dortyiiz birader (Frers?) sigradilar, bu 

gedikten ge^tiler ve Araplar bunlarin heps»ni oldurduler. Qiinkii 

gedigin iginde 20.000 zirhli adam bulunuyordu. Kiralin ken- 

disi de, buyuk eziyetlere ugrayarak burasim birakip gitmek 

istemi§se de muhariplerin biri §ehri zapta muvaffak olmu§tu. 

Franklar agtiklari gedigi biitiin gece bekliyerek Araplarin bu- 

rasim yeniden kapamalarina miisaade etmediler. 

Sabahleyin kiral bir hag alarak onu §ehrin igine atti ve 

§u sozleri soyledi: “Bu hag ile birlikte ilerlemiyen Hiristiyan 

sayilmaz,,. Ve herkes ko§tu ve §ehre girdiler. Askalan’da 

15.000 kadar Arap 61duriiliriu§ ve geride .kalanlar biner biner 

Misir’a kagmi§lardi. Hakikat §u merkezdedir ki, Franklar As- 

kalan’i Araplarin 548 (M. 1153) ve Yunanlilarin 1465 yi- 

linda aldilar. Fakat Mar Michail, bu hadisenin bir yil 

once vukubuldugunu bildirir. Kudus kirahmn kazanmi§ oldugu 

bu zaferle Antakya’nm hakimiyeti de ona gegti, o da Antakya 

hakiminin vefati dolayisiyle karisim zevce olarak aldi. Kilikya 

hakimi Ermeni Toros, Kapadokya’ya gitti, Tiirklerden esir 
aldi ve memleketine dondii. 

Konya sultani Mes'ud, kizini Yakub Arslan a verdi 

ve ikisi Kilikya yi istilaya karar verdiler. Fakat miistahkem 

§ehirler Ermeniler tarafindan gayet iyi mudafaa edildigi igin 

Turkler muvaffakiyetsizlige ugrayarak geri donduler. Bunun 

iizerine Toros un kuvveti artti, o da Yunanhlar elinde kalan 
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yerleri onlardan aldi. Yunan kirali Manuel, bu yiizden hid- 

detlenerek Kilikya kirallik hanedanma mensup ordu kumandani 

Andronicos u yola gikardi. Ermeni’ler ile bunlar birle§erek 

Yunanh’lari Tarsus kapisi oniinde kar§iladilar ve Yunanlilar 

maglup edildiler. Bunlarin 3.000 i 61diiriilmii§, gerisi de deniz 
yolu ile kagmi§ti. 

Aym yil iginde bir kegi iig gozlii ve iki agizli bir yavru 

dogurdu. Kilikya ve Konya’da miithi§ bir veba koptu. Aym 

yilin ekim ayinda Gubos’ta yapilan Mar Agripas yortusuna 

i§tirak etmek iizere Zaid kalesinden gelip Firat nehrini gegmekte 

olan erkek ve kadinlar birkazaya ugrayarak kamilen boguldular. 

Bu sirada birgok insanlar giinah i§ledikleri igin kilise riiesasi, iig 

esas koydu: Birincisi, Allahin anla§ilmaz hiikiimlerini ara§tir- 

mak dogru degildir; ikincisi, erkekler ve kadinlar bu zamanda 

azizlerin hatiralarini sevap kazanmak i$in degil, belki kendi siifli 

arzularini tatmin igin tes’id etmektedirler ; ugiincusii, bu insan- 

lari helak olmu§ saymak dogru degildir. Qiinkii Allahin huk- 

miince, oliim, onlar igin hayata mureccahtir. Bu yiizden yalniz 

putperestler helak olurlar. Fakat miiminler helak olmazlar, 

mealinde idi. 

Aym yil Horasan sultani Me s' u d, Hemedan’da oldii ve M u- 

hammed' in oglu olan biraderzadesi M el ik § ah yerine gegti. 

Emir Ha^bag1 onun idaresini ele aldi. Yunanhlarin 1465 

(M. 1154) yilinda Konya sultani Mes'ud, Tiirklerden miite§ek- 

kil biiyiik bir ordu ile Kilikya’yi istila etti. Mes'ud, Tel- 

Hamdun kar§isinda karargah kurdugu ve harb agtigi sirada 

Allahin gazabina ugradi, Biiyiik Musa'nin devrinde oldugu 

gibi, ordusu kehle ve bit vebasina tutuldu. Kokladiklan hava 

miiteaffindi, kendileri de, atlari da hasta dii§tiiler. Vebanin 

tesiri artinca biitiin mallarini birakarak kagtilar ve Toros ile 

Ermeniler, daglardan inerek bunlari yipranincaya kadar oldiir- 

diiler. Sonra Davalu diye maruf olan Gabdanya’ya gittiler ve 

Tiirkleri soyarak geri dondiiler. 

Aym yil (sahih rivayetlere gore) Franklar Askalan’i aldi- 

lar ve burasi Selahaddin tarafindan zaptolununcaya kadar 35 sene 

ellerinde kaldi. Araplarin 548 (M. 1153) yilinda Mardin emiri 

1 dl Has Bey. Bk. ibn iil-Esir, c. II, s. 66. ( O. R. ) 
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Hii sameddin T e miir t a $ oldu ve oglu Necmeddin yerine 

ge^ti. Necmeddin devrinin ba§langicmda Hiristiyanlara son 

derece §iddetle muamele ettigi halde oliimii sirasinda ogullarina, 

Hiristiyanlara kar§i merhametli davranmayi ve onlara §iddet 

gostermemegi tavsiye etti. Denildigine gore aziz Mar Abai 

ona, ma na aleminde goriinmu§tu. N e c m e d d i n'\n ogullarindan 

Cemaleddin, Hani’yi ve Samsameddin, Dara’yi idare 
ediyorlardi. 

Yunanlilarin 1466 (M. 1155) yilinda Konya sultani Me s- 

ud vefat etti ve onun yerine oglu Kilig Arslan ge^ti. 

N u r e d d i n, kendi iilkelerini Dani$mend o g u 11 a r z’nin, bil- 

hassa Yakub Arslan’in taarruzlarindan giigliikle koruyabildigi 

halde Parzaman ve Ayintab’a hiicum etti ve bunlari 

harbetmeden aldi. Araplarin 549 (M. 1154) yilinda Nureddin 

§am i harbetmeksizin Emir M ii c i r ii d d i n den aldi. Qiinkii emir 

ile e§rafin arasina nifak salmaga muvaffak olmu§tu. Nureddin 

emire gonderdigi gizli bir mektupta “ §u ve bu hususlarda 

e§rafin hiyanetinden sakinin, gunku bunlar §am’i teslim igin 

bana miiracaat ediyorlar. Ben ise Franklari birakip Araplara 

kar§i muharebe agmak hususunda karar veremiyorum,, demi§ti. 

Nureddin boylece §am emirini §a§irttigi gibi, ordusunun 

kumandanlarini da birer birer oldiirtiiyordu. Nihayet Nureddin, 

§am iginde kendisine mukavemet edebilecek bir kimse kalma- 

digmi gorerek §ehre hiicum etti ve kolaylikla zaptetti. Nu¬ 

reddin, §am emiri Miiciriiddin'e Emesa taraflarinda oy- 

ler vererek onu oraya gonderdi. §am ahalisine 90k iy; muamele 

etti. Kendisi Franklara kar§i gelebilecek kudrette oldugundan 

§amhlar onun idaresine girmekten sevindiler. 

Aym yil iginde Misir halifesi Ha fit oglu Tafir{ oldu 

ve 3 ya§inda bir $ocuk olan Isa onun yerine tahta ge^irildi 

ve kendisine Faiz ismi verildi. Abbas adindaki adam onun 

veziri oldu. Emir Farisiiddin bu veziri begenmediginden 

vezir Abbas'x azletti ve onun kendi soziinii dinlememi§ oldu- 

gunu ilan etti. Abbas korktu ve biitiin malini tophyarak 

1 Birincisinin adi iisU 

Zafir katledilmi§ ve yerine 

cilt II, s. 78)(0. R.). * 

= Hafiz ve oglunun adi = Zafir’dir. 

oglu Faiz = gelmi§tir (bk. Ibn iil-Esir, 
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hizmetinde bulunan 3.000 Ermeni ile birlikte kagti ve N u re el¬ 

din't iltica etti. Misirli’lar Abbas'i takib ettilerse de onun 

yanindaki Ermeniler dondiiler ve Misirli’larin gogunu oldiirdiiler, 

Abbas ile yaninda bulunanlar rehberler tarafindan aldatilmi§ 

olduklari igin golden gegerken aghga ve susuzluga ugrayarak 

buyuk giigliiklerle kar§ila§tilar. Nihayet bunlar Askalan’in 

kar§isindaki bir yere giktilar ve Franklar bunlara kar§i yiiriidii- 

ler. Ermeniler Franklann mizraklarinin ucundaki haglari gorerek 

silahlarini attilar ve Franklara kari§tilar. O giin 5.000 kadar 

Arap oldiiriildii ve Mucir (Abbas ?)’in kendisi yakalandi 

Franklar tarafindan Misirlilara satildi ve Misirlilar da onu ka- 

zikladilar. 

Aym yil Halife Mii ktefi, Tagrit’e kar§i hareket etti ve 

§iddetli bir muharebe yaparak bu havaliyi kamilen tahribetti, 

sonra kaleye kar§i harbetti. Bunun iizerine sultan Mes'ud'un 

oglu Muhamme d $ah, Musul emirlerine haber gondererek 

§u sozleri bildirdi : “ Sizin bana yardiminiz dokunmasi igin 

bulundugunuz yerlerin valiligini size veriyorum. Butun Sen’ar’da 

bize Tagrit kalesinden ba§ka bir yer kalmiyor. Halife denilen 

adamsa burasini elimizden aimak istemektedir. Onun igin vakit 

gegirmeksizin gelmenizi ve beni onun elinden kurtarmanizi 

rica ediyorum,,. Bunun iizerine Musul’daki zevat toplandilar ve 

Tagrit’e dogru hareket ettiler. Halife bunlarin gelmekte olduk- 

larini anlayarak korktu, hazinesini ve silahlarini birakarak 

Bagdad’a dondii. Bir kag giin sonra bir Tiirk olan emir 12.000 

kadar adam topladi, Selguk Tugrul'un oglu Arslan $ah'\ 

Tagrit’teki hapishaneden gikardi. Qiinkii Selgukilerin biitiin §a- 

ni §ohreti onun §ahsinda ya§iyordu. Halife askerlerini toplaya- 

rak harp meydaninda bunlarla kar§ila§mak iizere hareket etti. 

Bunlar Horasan yolu iizerinde 18 giin kadar kar§i kar§iya. 

durduktan sonra harbe tutu§tular ve halifenin ordusu kirilarak 

kagmak istedi. Fakat halifenin yanindaki e§raftan ikisi muka- 

vemetin bir miiddet devam etmesini istediler ve halifeyi zorla 

atina bindirerek on safa getirdiler. Bunun iizerine Bagdadhlar 

cesaret alarak Tiirklere karsi dondiiler, Tiirkleri yendiler ve 

kagmaga meebur ederek biitiin hazinelerini ele gegirdiler. De- 

nildigine gore bunlar birgok okiiz ve develerden ba§ka 14.000 

koyunu da Tiirklerden almi§lardi. 
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Aym yil Dicle’nin suyu kan renginde Lip kirmizi akti. 

Vasit’in muhtelif yerlerinde topraktan kan fi§kirdi ve bir kimse 

de sebebini anlayamadi. 

Yunanlilarin 1467 (M. 1156) yihnda Antakya hakimi Fra¬ 

yns, Kilikya halimi Toros ile harbetti. Qiinkii Franklar Er- 

menilerin Yunanlilardan aldiklan kaleleri istiyerek bunlarin, ga- 

li§malarini butun hiristiyanlar igin vakfeden biraderlere (frer- 

’lere) ait oldugunu ve Yunanlilarin bu kaleleri biraderlerden 

(/rer’lerden) almi§ olduklarini iddia ediyorlardi. Ermeniler bu 

talebe kar§i mukavemet gosterdiler. Iki taraf Sunkraton (Se- 

kuntaron?)’da kar§ila§tilar ve dovu§tiiler, Ermeniler maglup 

edildiler ve Toros kagti. Sonra sulh yaparak §ehirleri/rer’lere 
verdi (?). 

Aym yil Mara§ emiri, Ermenilere ait bir koy iizerinde 

harbettigi sirada To r o sun karde§i / stefan Ermenileri topladi 

ve bunlar geceleyin gelerek Ermenilerin evlerinde gizlendiler. 

Sabahleyin kalenin kapisi agildigi zaman hepsi de atildilar, 

igeri girdiler, kapiyi ve di§ duvari tuttular ve igeride kalanla- 

ri yakalamaga ba§ladilar. Fakat emir ile Tiirklerin gelmekte ol- 

duklarina dair yayilan haber yiiziinden fena halde korktular. 

iki duvar arasinda siki§arak hem igerdekilerle, hem di§ardaki* 

lerle harbe mecbur kalmamak igin §ehri yagma ettiler, evleri 

ve gotiiremiyecekleri her§eyi yaktilar ve blitiin ahaliyi alarak 
kagtilar. 

Esir edilenler arasinda Sa lib hi oglu Mar Dionysius 

adli mukadddes adam da bulunuyodu. Bu zat mel’un Er¬ 

meniler tarafindan yakalanmi§, fakat bunlarin ellerinden kurtu- 

larak Kalasyur (Kalasyud?) manastinna yaya olarak gitmi§ti. 

Bu zat Mara§’in tahribine dair iig yazi yazmi§tir. Qunkii Mara§ 

bu sirada onun mer’asi idi. Turkler geldikleri zaman §ehirde 

kalan hiristiyanlara iyi muamele ettiler ve kagtiktan sonra geri 

donen Ermenilerin evlerini, baglarini ve tarlalarini kendilerine 

verdiler. Fakat Ermenilerle birlesik hareket eden bir papasin 

diri olarak derisini yiizdiiler, iig giin sonra dilini kestiler, son¬ 

ra ellerini ve ayaklarini kestiler ve ate§ iginde yaktilar. Erme¬ 

niler bu hadiseden haber alarak bazi Tiirklere aym §ekilde 

muamele ettiler. 

Aym yil Malatya’da yine bir Ermeni olan bir papas ci- 
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varda ya§ayan heniiz ni§anlanan bir geng kizin lrzina ge^tigi 

igin aym §ekilde diri diri derisi yiiziilmege mahkum olmu§ ve 

bu muameleyi gormii§tu. Bu papas bahis mevzuu olan geng 

kizi kiliseye g6tiirmii§, onunla zina etmek istemi§, zavalli 

kiz bagirmaga ba§layinca avucu ile agzini tikami§ ve boylece 

bu firkin cinayeti irtikab etmi§ti. Kizin iizerinden kalkinca son 

nefesini almakta oldugunu gorerek papas onu elleri ile boga- 

rak 61diirmu§, kizin kulaklarini ve §i§en parmaklanni kesmi§, 

kiipelerini ve yiiziiklerini alarak kandillerin iginde saklami§, 

sonra cesedini bir elbiseye sararak mezbahin igine koymu§tu. 

Bir saat sonra kizin akrabasi ve ana babasi onu aramaga 

ba§layinca sokakta oynayan ^ocuklar kizin kiliseye girmi§ ol¬ 

dugunu soylemi§lerdi. Papaza aym sual sorulunca “Evet„ dedi 

kiliseye girdi, fakat beni gorerek utandi ve bir dakika dur- 

madan tela§la gikip gitti,,. Bunlar da papasa inandilar ve do- 

niip gittiler. Bunlar §ehirde ara§tirmalar yapiyor ve akrabala- 

nnin evlerine ugrayarak kizlarini bulmaga gali§iyorlardi. Bu 

sirada bunlar bu miilevvves adamin §ehir kapisindan gikmakta 

oldugunu gordiiler ve onu yakalayarak hakime gotiirdiiler. 

Papas dayak yedikten sonra cinayetini itiraf etti ve kizin ce¬ 

sedini ve kulaklan ile parmaklanni gosterdi. Arap-hiristiyan 

erkek-kadin bu tun §ehir halki toplandilar ve matem tutarak* 

kizi gomdiiler. Sonra miilevves adamin derisini yiizdiiler, aza- 
sim kestiler, sonra cesedini yaktilar. 

Yunanlilarin 1468 (M. 1157) yilinda Antakya hakimi Pra- 

yns Yunanlilarla beraber olan Kibris’a gitti, biitiin adayi aldi 

ve igindeki biitiin adamlan, koyunlari, okiizleri, beygirleri vesair 

mallan eline gegirdi. Bunlar sahile indirilince Kibrislilar kendi- 

lerini ve hayvanlarim kurtarmak igin altinlar verdiler, Franklar 

da Kibrishlara ait hazineyi gotiirmekle beraber bunlari birak- 

tilar. Franklar piskaposlari vesair rical-i ruhaniyeyi, ve valileri 

rehine olarak Antakya’ya gotiirdiiler. Bunlar altinlarin verilmesi 
iizerine tahliye edilecekti. 

Yunanlilarin 1469 (M. 1158) yilinda /stefan, karde§i 

Toros a kar§i hainane bir tarzda hareket ederek onu oldurmek 

istedi. Toros bunun farkina vararak onu yakaladi ve 10 ay 

kadar hapsetti. Daha sonralari Franklarin §efaati iizerine onu 

hapisten gikardi, o da Franklarin hizmetine girdi. Araplarin 552 
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(M. 1157) yilinda Suriye’de §iddetli zelzeleler oldu ve birgok 

§ehirleri harap etti. Hama’daki kale ve §ehirdeki biiyiik bina- 

lai ihtiyar adamlarin, kadinlarin ve gocuklarin iizerine yikildi 

ve niifusun onbinlercesi bu §ekilde oldii. §eyzer kalesi de kis- 

men yikilmi§ ve burada ancak bir kadin ile bir haremagasi 

kurtulabilmi§ti. Emesa halki siir’atle kagmak yiiziinden canlarini 

kurtarabilmi§ler, fakat manastirlari ve kaleleri harap olmu§tu. 

Halep ahalisi de §ehirden ayni §ekilde kagtilar, giinlerce 

§ehii di§inda ikamet bahasina canlarini kurtardilar. Fakat 

evleri yikilmi§ ve 500 kadar ki§i enkaz altinda kalmi§ti Kafar 

Tab ve Apamea’da bir kimse kurtulamadi, Rahbut’a kadar 

digger yerlerde de ayni vaziyet hasil oldu. Frank §ehirlerinden 

Hlsn el-Ekrad ile Arkad kamilen yikildi. Lazikiye’de yalmz bii- 

yiik kilise kaldi. Fakat kilisenin zemini yarildi ve igi gamur 

dolu bir ugurum peyda oldu. Qamurun iginde dokme bir heykel 

duruyordu. Antakya’nm biiyiik kismi ve Trablus §ehri harap 
olmu§tu. 

Halep piskaposu Ignatius' a gore Joscelyn bu yil 

nedamet ederek oldii ve bu piskopos son nefesini verirken 

yaninda bulundu. Ayni yil sultan Mahmud' un oglu 

Sultan Mu ham met biiyiik bir ordu ile Bagdad’a geldi ve 

Bagdad’a kar§i dort ay harp ile me§gul oldu. Bunun iizerine 

sultanin yanindaki e§rafa rii§vetler veren halife, Sultamn harbi 

durdurmasina imkan buldu. Bu sirada sultanin karde§i Melik- 

$ah'\n Hemedan’i zaptederek ya£ma ettigine ve e§rafin zevce- 

lenni de ele gegirmi§ olduguna dair haberler geldi. Bu yiizden 

sultan harbi birakti ve Bagdad’dan uzakla§ti. Bagdadhlarin 

ordulari sultani takip etti ve dine gegirdigi her Tiirkii merha- 

metsizce oldiirdii. Qiinkii bu Tiirkler karargahlarini kurmu§ 

olduklari Bagdad in garb tarafini biiyiik zarara ugrattilar. Bun- 

lar camilerde evvela kadinlarla, kocalarimn oniinde zina irtikap 

ediyorlardi, oldiirdiikleri kimseler ve yaktiklari evler goktu. 

Ayni yil sultan Senear b. Melik? ah b. Alp Arslan 

b. Davud kendisini esir eden Oguzlarin elinden kurtarilmasi- 

ni miiteakip vefat etti. Yunanhlann 1470 (M. 1158-59) yilinda 

Y unan kirali Manuel Kilikya’ya gitti ve Ermeni Toros kag- 

ti. Kiral, faisusa, Anazarba ya vesair §ehirlere hakim olarak 

butun ki§i burada gegirdi. Kudus ve Antakya kirali Franklann 



398 ABU’L-FARAC TARIHI 

patrigi ile birlikte kiralin yanina gelerek onunla bir anla§ma 

yapti ve onunla Toros arasinda sulh yaparak Toros’u kira- 

lin yanina getirdiler ve kiral onu sahil iizerindeki Yunan §e- 

hirlerlnin ordu kumandanligina tayin etti. Yunan, Frank ve 

Ermeni butun hiristiyanlar birle§erek Haleb’e, §am’a ve biitiin 

Suriye’ye hiicum etmek istediler. Bu sirada Istanbul ahalisinin 

kirala hiyanet ederek onun yerine ba§ka birini kiralliga gegir- 

mek istediklerine dair haber geldi. Kiral Manuel de derhal 

istanbul’a dondiigii i^in kararla§tirilan plan tatbik edilemedi. 

Aym yil nisan ayinda Bagdad’da sular ta§ti ve halifenin sara- 

yinin duvarlarini kismen yikti. Ahali hastalari, ihtiyarlari ve 

gocuklan ta§iyarak §ehrin garp tarafina iltica ettiler. Bu yiizden 

bir tek sefer i^in bir kayiga 4 altin dinar iicret veriliyordu. 

Yunanlarin 1471 (M. 1160) yilinda esir olan Joscelyn 

in oglu, ikide birde Haleb’e kar§i hiicum ediyor ve bir e§kiya 

gibi so>gunculuk yapiyordu. N ur e d d i n ona kar§i bir pusu 

kurdu, onu pusuya dusurdu ve neticede o da babasinin hap- 

sedilmi§ oldugu magaraya atildi. 

Araplarin 555 (M. 1160) yilinin 3 iincii ayinin 2 nci gii- 

niinde, yani mart ayinda halife Miiktefi anjin hastaligindan 

oldii ve oglu Miistencid yerine gegti. Miiktefi 

den sonra Miistencid 12 yil hiikiim siirdii. Babasinin oliimti 

iizerine Miistencid babasinin cesedini gormek iizere bulun- 

dugu yere gitti. Bir Turk kadini oian babasinin karisi ve kii- 

giik karde§inin anasi cariyelerini hazirladi ve bunlarin ellerine 

bigaklar verdi. Miistencid babasinin yanina girer girmez 

bunlar onu oldiirecekler ve boylece saltanat daha kiigiik ogu- 

la gegecekti. Fakat kadinlardan biri Miistencid'i ikaz etti, 

o da askerler toplayarak karde§ini yakaladi ve ona zincir vu- 

rarak hapsetti. Bundan ba§ka bu kadinlann iizerine hiicum 

etti ve bunlarin herbirini ayri ayn yerlere kapavarak iglerin- 

den istediklerini oldurdu. Boylece hilafetini saglamladi ve is- 

mini hutbelerde okuttu. 

Yunanhlarin 1472 (M. 1161) yilinda Kudiis kiralinin kar- 

de§i Sir Amori (Amauri) Misir’a gitti ve franklar biiyiik 

servetler alarak geri dondiiler. Kisa bir zaman sonra Misir 

halifesi Faiz vefat etti. Misirhlar Franklara 160.000 dinar vergi 

vermegi kabul etmi§lerdi. iberyeliler kirali George taarruza 
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gegerek Tiirklerden Ani adli buyuk §ehri almi§, biiyiik gani- 

metler zaptettikten ba§ka, birgok Arap esirleri alarak memle- 
ketine ddnmu§tii. 

Musul’da bulunan Emir Cemaleddin bu devrin en mer- 

hametli adami idi ve sadakalari mebzuldii Bu zat Mafrian Ig¬ 

natius u George nezdine Arap esirlerini kurtarmak iizere elgi 

gonderdi. Elgi izzet-ii ikram ile kar§ilanmi§ ve esirlerin birgogu 

bedelsiz verilmi§ti. Mafrian, Musul emirine hediyeler de getirmi§ 

ve kendisine bir iberyeli elgi de yol arkada§i olarak verilmi§ti. 

Bunlar Musul’a muvasalat edince Emir bunlan kar§ilamak iizere 

gikti ve Mafrian ile elgiler, uglarinda hag bulunan mizraklar ta- 

§iyarak Musul’a girdiler. Esirlerin kurtarilmi§ olmalari hiristiyan- 

lara da, Araplara da teselli verdi. Aym yil Bagras’ta e§kiya- 

likla me§gul bir frank bulunuyordu. Frankler onu yakalamak 

istedikleri igin bu adam Nureddirie iltica etti ve yanina 

bazi Turkleri alarak Antakya’yi soymak istedi. Fakat Franklar, 

onu kurduklari pusuya dii§iirduler ve cesedini ate§e atarak 
yaktilar. 

Yunanhlarin 1473 (M. 1162) yilinin ilkte§rin ayinda Malatya 

emiri Zulkarneyn vefat etti ve bir gocuk olan oglu yerine 

gegti. Konya sultani Kilig Aslanf Yakub Arslan ile sair 

emirlerin kendisini atarak karde§ini yerine gegirmek istediklerini 

goriip Istanbul’a gitti ve Yunanlilar tarafindan izzetu ikram ile 

kar§ilandi. Kill g Arslan burada 8 gun kaldi, kendisine hergiin 

gumii§ ve altin tabaklar iginde iki kerre yemek gonderiliyor 

ve bu tabaklan iadeye mecbur tutulmadigi igin bunlar yaninda 

kaliyor ve daha sonraki yemekler yine altin ve giimu§ tabaklar 

iginde gonderiliyordu. En son giin de kiral ile sultan bir masa 

ba§ina gegtiler, biitiin tabaklar ile masanin tezyinati sultana 

verildi ve sultan ile birlikte gelen 1.000 Tiirke turlii tiirlii he¬ 

diyeler sunuldu. Sultanin hareket etmesi iizerine Yakub Ars¬ 

lan korktu ve ona kar§i tevazu gostererek aralarinda sulh 

oldu. Bu sirada Kilikya hakimi Toros'un kar§i istefan, Tar¬ 

sus hakimi Yunanli Androni tarafindan bir ziyafete davet 

edilmi§, fakat 61duriilmu§ oldugu g6rulmii§tu. Bu yiizden To¬ 

ros Yunanlilara kar§i hiddetlendi ve bunlardan 10.000 ki§iden 

fazlasini oldurdu. Nihayet Kudiis kirali geldi ve Ermeniler ile 

yunanlilar arasinda sulh yapti. 
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Tunanhlarin 1474 (M. 1163) yilinda Zaid kalesi emiriATa- 

ra Arslan, Amid’e kar§i hareket ederek §iddetli bir harbe 

tutu§tu. Daha sonra askerleri arasinda ayriliklar ba§gosterdi, o 

da burasini birakarak gen dondu. Yakub Arslan kendi 

memleketine giderek §umu§ki kalesini aldi ve 100.000 kadar 

insani esir ederek koyleri gol haline getirdi. Bu sirada Telia 

Arsenias’ta bulunan zahid Ignatius esir edilerek Kemah’a 

kadar g6tiiriilmu§ ve burada serbest birakilarak Malatya’ya 

gelmi§ti. Zaid kalesinin azizi de yakalanmi§, fakat iki gun sonra 

tahliye edilmi§ti. Frayns' in yakalanarak Halep’de hapsedilen 

zevcesi, oglu ile kavga ederek onun tahta gegmesini istemedi. 

E§rafin mukavemeti ile kar§ila§an bu kadin damadi olan Yunan 

kirahna haber gondererek gelmesini istedi ve Antakya’yi ona 

devretti. Patrik ile e§raf buna kar§i Kilikya’dan Toros u 

getirdiler, o da Antakya’ya gitti, kiraligeyi §ehirden atti ve 
oglunun mevkiini saglamla§tirdi. 

Araplarin 558 ( M. 1162) yilinda Nureddin, Tiirklerden 

buyuk bir ordu topladi ve Kurt kalesine (Kal’at (il-Ekrad) kar§i 

karargah kurarak kaleyi aimak ve Trablus’u fethetmek istedi- 

gini gosterdi. Tiirklerin ogle iizef'i gadirlarinda istirahat ettik- 

leri bir sirada Franklarin haglari birden bire gorunmii§ ve 

Tiirkler fena halde korkmu§lardi. Denildigine gore Nureddin 

Franklarin sancaklarini goriir gormez zirhini giymeden gadi- 

rindan firladi ve gadir civarinda bulunan atinin sirtina atladi. 

Hayvanin ayaklan kostekli oldugu oldugu igin Kiirtlerin biri 

geldi, kostekleri kesti ve Nureddin kagarak kendini kurtardi. 

Franklar bu Kurdu takip ettiler ve onu oldiirdiiler. Sonra bir- 

gok Turkleri oldiirdiiler, geride kalanlara zincir vurdular ve 
ganimetler alarak Trablus’a gittiler. 

Yunanlilarin 1475 (M. 1164) yilinda Yakup Arslan 

Alis nehrinin kiyilari iizerindeki Sangar’da ansizin vefat etti 

ve karde§inin oglu Ismail onun yerine gegerek Yakub 

Arslan in karisi ile evlendi. Bu kadin sultanm kizi idi. Nu¬ 

reddin, Harim §ehrine kar§i hareket etti. Daha sonra Frank- 

lardan 5 hakim, yani Antakya hakimi Pray ns, Trablus kon- 

tu Kilikyali Toros, Tarsus’un Yunanh prensi ve Frerlerin 

maysteri bir araya geldiler ve 13.000 ath ve piyade ile hare¬ 

ket ettiler. Bunlar Nureddin ile dovii§tiiler ve Franklar 
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fena halde kirildilar; Trablus kontu, Tarsus prensi ve Pray ns 

yakalanarak Haleb’e g6turiilmu§lerdi. Butiin frerler oldurul- 

mii^lerdi ve Toros Antakya’ya kagmi§ti. Franklarin patriki bu- 

yiik bir matem tutarak butiin ganlari kirdirdi ve ibadetleri 

durdurdu. N u r e d d i n Harim’i, Deyr Sem’an’i aldi, rahip- 

lerle butiin memleket ahalisini kole etti. 

Araplarin 559 (M. 1163) yilinda N ureddin, Ese dud- 

din § i r k u h u Misir a gonderdi. Bu zat Selahaddin' in 

babasi olan Necmeddin Eyyub'un karde§idir. §irkuh ve 

Eyyub, $adi' nin ogullari idi ve bunlar Ermenistan’in bir 

§ehri olan Davin’den idiler 1 ve irkan Kiirttiiler. Ikisi de T a grit 

emiri2 olan haremagasi M iicahidiiddinBehru z’un hiz- 

metinde idiler ve bu emir hiristiyanlarin muhibbi idi. § i r k u h 

Tagiit hiristiyanlarindan, emirin £ok sevdigi bir adami oldiir- 

mii§ oldugundan iki karde§ Musul’da bulunan Zangi’nin yanina 

kagtilar. O da bunlari iyi kar§iladi ve ikisi onun maiyetinde tefey- 

yiiz ettiler, Zangi Ba’lebek’i aldiktan sonra Necmeddin 

E y U u b u kale emirligine tayin etti. Zangi’nin katli iizerine 

Necmeddin kaleyi §am emirine teslim etti. Kardesi, Ese- 

d ii d d i n § i r k u h, N u r e d d i n’in hizmetinde idi vtNu- 

r e d d i n ona Emesa ve Rahbut’u vermi§ti. Eyyub da yar- 

dimlarda bulundu ye §am’i N u r e d d i n't teslim etti. Bunlar 

N u r e d d i n in yaninda izzet-u ikram iginde ya§iyorlardi. Mi- 

sirlilarin bigare bir vaziyette olmalarina mebni buraya asker 

gonderilmesi icap edince ve Misir veziri §avir yardim ricasinda 

bulununca N u r e d d i ny § i r k u /z'un bu i§e en gok layik 

adam oldugunu gormii§ ve onu § a v i r ile birlikte gonder- 
mi§ti. 

Bunlar birlikte hareket ederek Misir’a geldiler. $avir, 
§ i r ku K un hareketlerinden, Misirlilarm saltanatim kaldirma- 

ga tarafdar oldugunu anlami§ti. O da Franklarla haber gon- 

derdi ve onlarla sulh yapti. § av i ry $ i r ku h' a ehemmiyet 

1 Ibn iil-Esir §oy!e der : dkisi de Azerbaycan’in Dovin §ehrinden idi¬ 

ler®. Bk. c. II, s. 38 (O. R). 

2 Bagdad zabitasinin reisi idi (ibn iil-Esir, c. II, s. 138). Burasi Ar- 

ran nahiyelerinden ve Tiflise yakindir ( Muhtasar iid-diivel’\n tab’ina 

nezaret eden Anton Salhani’nin notu, s. 370). (0. R.). 

Abu l - Farac Tarihi F. 26 
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vermedi, ona altin vermedikten ba§ka vaad ettigi §ehirlerin bi- 

rini de devretmedi. Bunun iizerine § i r k u h ordularini gon- 

dererek Biilbeys §ehrini zaptetti. $ a v i r de, Kudus kiralini 

biiyiik bir ordu ile birlikte getirtti. $ i r k u h, Bulbeys’teki 

vaziyetini saglamladi ve Misirhlar Frankiarla birle§erek Bulbeys 

te bulunan £irkuh'd. hiicum ettiler ve onu orada 119 ay ka- 

dar muhasara altinda tuttular. Franklann Harim civarinda kiri- 

larak esir edildiklerine dair haberler gelince Kudus kirali $ir- 

kuh ile konu§arak onu sulh yapmaga ve Misir’i sahiplerine 

birakarak gikip gitmege ikna etti. § i r k u h razi oldu ve §am a 

gitti. 

Yunanlilarin 1476 (M. 1165) yilinda Konya sultani Kilig 

Arslan, Oadug, Elbistin ve Turanda iizerinde hakim oldu 

ve Dani$mend ogullarini tazyike ba§ladi. N ureddin 

Banyas’i almi§ ve burasim son derece tahkim etmi§ti. Er- 

meni Toros Mara§’i yagma etti ve 400 Turkii esir aldi. Ken- 

disi Nureddin ’e §u haberi gondermi§ti: “Yaninizda bulunan 

hiristiyan §eflerini bana satmazsaniz hepsini de ate§ iginde 

yakanm,,. Nureddin bunlari satmaga mecbur kaldi ve Fra¬ 

yns namindaki geng dahil olmak iizere bunlari 100.000 dinara 

satti. Bohaimond Frayns, kagmi§ oldugu igin damadi 

bulundugu Yunan kiralina iltihak etmek iizere Istanbul a gitti; 

burada kendisine birgok paralar verildi, o da Antakva’ya dondii 

ve ismi Athanasius olan Yunan patrikini de birlikte getirdi. 

Bu yuzden Franklann patriki miiteessir oldu ve Kusayr kalesine 

gekilerek Antakya Franklarini aforozladi. 

Aym yilin §ubat ayinda hiristiyan bir tabip olan T a /- 

m i d h oglu Eminiiddevle1 Bagdad’da 90 ya§inda oldugu 

halde vefat etti. Bu adam birgok ilimlerle vakifti. Fakat tedavi 

san’atinda devrinin yekta bir simasi idi. Retorik san’atinda, 

Arap gramerinde ve §iirinde en yiiksek Araplardan geri degildi. 

Hayatmi refat iginde gegirdi ve hiikiimdarlar tarafindan izaz 

olundu. Anlatildigina gore oliimii sirasinda oglu ona §u suali 

sordu: “Neden dolayi mustaripsiniz ? „ O da §u cevabi verdi: 

“90 yillik omriin agirligindan,,. Bunun iizerine oglu “Bir arzunuz 

1 JuJLiJl « Tilmiz oglu » diye marufdur. Bk. Muhtasar iid-duvel. 

s. 364. ( 0. R. ). 
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I?tiha ettiginiz bir §ey var mi?„ diye sordu. O da 5u cevabi 
verdi. I§tah sahibi olmayi arzu ediyorum.,, 

Yunanlilarin 1476 (M. 1165) yilinda Alinas §ehrinin gocuk- 
arindan §u garip hikayeyi i§ittik : bu yil iginde Grupia’da veba 

kopmu5tu ve burada bulunan bir Turk ahaliye §u suali sormutu : 
vebadan ilk olen §ahis kimdi?,, Bunlar da bu adamin kim oldu- 
gunu tesbit ettikten sonra mezanni agtilar ve oliimunden dort ay 
geyans oldugu halde cesedinin tefessuh etmedigini gorduler. 
Gozien kapanmami§ti, agzi agikti, kafasim ve gogsiinii saran 
.. uma? yipranmami§ti, sag kolu yanina dogru uzanmi$ti. Bunun 
uzerine mezari agtiran Tiirk agzim kapatti, ince bir kazik tikadi 
ve o gunden ba§layarak vebadan bir kimse olmedi. 

Yunanlilarin 1477 (M. 1166) yilinda Yunan kirali Ma¬ 

nuel Bulgarlarla harbettigi sirada yaralanarak, atindan diistii, 
Bulgarlardan biri onu oldiirmek istedi. Manuel kiral oldugunu 
soyleyerek ona gok biiyiik hediyeler verecegine dair kuvvetli 
andlar igti ve kendisini istanbul’a gotiirmesini istedi. Bulgar 
ona inanarak kirali §ehre getirdi, kiral da soziinii tuttu ve ona 
vaad ettiginden gok fazla §eyler verdi. Anlattigina gore Ma¬ 

nuel, kiraligenin gocuk dogurmamasi yiiziinden bir miiddet 
ona hiyanet etti ; ona zehir vererek oldurdu, sonra ba5ka bir 
kadinla evlendi. Fakat bu hareket bir kiral igin gayr-i mesru 
mahiyettedir. 

Yunanlilarin 1478 (M. 1167) ve Araplann 462 ( M. 1166) 
yilinda Nureddi n, Emir Esedu ddi n §i r kuh ile kar- 
de§inin oglu S e l a h e d di n i Misir’a tekrar gonderdi. $i r - 

kuh Misir a siir atle varmaga istekli oldugundan buraya bir- 
kaf hizmetgisi ile muvasalat ederek Nil nehrini a§ti ve garp 
tarafina gegti. Sonra Said yani yukari Misir tarafina kadar 
ilerledi. Bunun uzerine Misir veziri § a v i r Franklara haber 
gonderdi ve Franklarla Misirlilardan miite§ekkil birgok ordular 
hazirlandilar ve nehrin garp tarafina gegerek $irkuh'u ta- 
kibe ba§ladilar. § i r k u h'un yamnda bulunan e§raf ona ju 
tavsiyede bulundular: “Artik bize dii5en, nehrin dogu tarafina 
gegmek ve Suriye’ye gitmektir. gtinku bu kuvvetlere kar5i 
geleb.lecek kuvvetimiz yoktur. Bunlarla harp edecek olursak 
zafere kavu§mak bertaraf, hezimete ugrayacagimiz muhakkak- 
tir. Sonra boyle bir hadise vukuunda nereye iltica edebiliriz? 
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Qiinku bu memleketin giftgileri, askerleri ve butun yerlileri bi- 

zim du§manlanmizdir„ . 

Bunun uzerine Nureddin'in kolelerinden olup ismi 

B u n g u $ olan cesur ve muharip bir gen$ §u sozleri soyledi : 
“Sizler dii§man ile muharebe etmezseniz Nu r e d d i n ’in yamnda 
galip veya maglup sifati ile durumunuzu mufassal bir surette 
izah etmek mecburiyetinde kalacaksiniz. O da sizin tahsisatmizi 
kesecek ve size vermek itiyadinda oldugu her§eyi geri alacak- 
tir. Qunkii dii§manla kar§ila§maktan korkan kimse asker sayil- 
maz. Belki bir ren^perdir, yahut evde kadinlarla birlikte kal- 
maga layik bir kimsedir $irkuh bu sozleri i§ittikten sonra 
“Ben de aym fikirdeyim,, dedi ve boylece hepsi de harbetmege 
karar verdiler, Misirli’larla Franklar da siir atle anla§tilai ve 

istemeyerek harbe giri§tiler. 

Bunun uzerine §irkuh karde§inin oglu S el a he d din i 
ve nezdinde bulunan butun kiymetli e§yayi harp sahasinin or- 
tasma yigdi ve boylece sayilarinin 90k goi iinmesini temin et_ 
mek istedi. Sonra §u kumandayi verdi : “Franklarla Misirli’lar 
beni merkezde saymaktadirlar, onun igin butun kuvvetleri ile 
size yukleneceklerdir. Siz onlara kar§i §iddetli bir muharebeye 
giri§meyerek agir agir geri donuniiz. Oniarin sizi takip etme- 
lerinden korkmayiniz. Qunkii ben oniarin ric at hatlarun Ke- 
secegim ve arkalanndan hiicum edecegiz,, . Askerler bu §ekiide 
tertip edildikten sonra S i r k u h kuvvetlerine ve dayaniklikla- 
rina guvenebilecegi avcilari segti ve bunlarla hareket etti. 
Franklar ve Misirlilar harbe ba§layinca merkezde bulunanlar 
arkalarini ^evirdiler ve Franklar ile Misirlilar bunlann pe§leiine 
du§tuler. Tam bu sirada § i r k u h bunlarin arkasinda goriindu 
ve gerileyenler yuzlerini ^evirdiler ve Franklar ile Misirlilar 
iki ate§ arasinda kalmak yuziinden miithi§ bir hezimete ugra- 
dilar ve ancak kiligtan kurtulabilenler kagabildiler. Denildigine 
gore § i r k u h ile beraber olanlarin sayisi 2.000 den ibaretti. 
Franklarla Misirlilarsa 10.000 kadardilar. Bunun uzerine § i r- 

k u h Iskenderiye uzerine yiiriidu ve burasini muharebe etme- 

den aldi. 
Daha sonra Misirlilar ve Franklar Kahire’de toplandilar 

ve $ i r k u h 'a haber gondererek sulh istediler. O da kendi- 
sine memleketine donmek uzere 50,000 dinar verilmesi ve 
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iskenderiye’nin Mis;rlilara iadesi, Franklara her yil 100.000 
dinar verilmesi ve memleketlerine donmeleri §artlanm kabul etti. 
Yalniz Franklar iskenderiye kapilannda bir zabit ile atlilar 
bulunduiacaklardi. Bunlar kapilan muhafaza edecekler ve 
Nureddin tarafdarlannin buradan bir kimsenin gegmesine 
mani olmalarma kargi geleceklerdi. § i r k u h boylece Sam’a 
dondii. 

. Bu yil iginde Zaid kalesi emiri Kara Arslan, 
Amide kaigi hareket etti ve bekgilerin hiyaneti yiiziinden iki 
kuleyi ele gegirdi. Fakat kalenin iginde bulunanlar iistiinliik 
gosterdiler ve kuleye girenleri oldiirdiiler.' Kara Arslan 
hacaiete ugradi, keder ve istirap iginde memleketine dondii. 
Kisa bir zaman sonra, yani temmuzun 17 sinde oldii ve yerine 
oglu gegti. 

Yunanlilarin 1476 (M. 1168) yilinda kanunuevvel ayinda 
Kilikya hakimi Toros oldii. Bu adam oliimii sirasinda ra- 
hiplik ediyordu ve heniiz bir ?ocuk olan en kii<;iik oglunun 
yerine gegmesini ve teyzesinin oglu Thomasm idareyi ele 
almasim istemigti. T o r o s, karde§i Ma l i h1 i biitiin mirasindan 
mahrum ediyordu. Bu yiizden Malih kizdi, Nureddin'm 
yanina gitti ve Tiirklerden mute?ekkil bir ordu alarak Kilikya’ 
ya hiicum etti. Neticede 16.000 geng erkek ve kizi, kadm ve 
erkekleri, rahipleri, piskaposlari alarak Haleb’e gotiirdii. Bun- 
lari tacirlere satti ve bedellerini kendisi ile beraber olan Tiirk- 
lere verdi. Bunun iizerine Ermeniler onu gagirtarak memleketin 
yarisini ona verdiler. O da diger yarinin geng hiikiimdarda 
kalmasina razi olacagina dair yemin etti. Malih gok gegme- 
den yeminini bozarak biitiin memleketi, kale ve gehirleri zap- 
tetti, birgok piskaposlann ve memurlarin gozlerini gikararak 
ellerini ve ayaklarini kesti, ba§kalarmin derilerini yiizdiirerek 
cesetlerini vah§i hayvanlara atti. 

Araplarin 563 (M. 1167) yilinda Musu lemiri Kutbuddin- 
in i§lerini idare eden Turk emiri Zeyniiddin ihtiyar, sagir 
ve kor olmak dolayisiyle idaresi altindaki memleketleri yani 
§igar, Harran, Akr Kalesi, Hakkari Kalesi, Tagrit ve §ahar- 
zur’u Kutbuddin'e devretti ve kendine Atabeg Zangi dev- 
rindenberi §ahsina ait olan Erbil’i birakti ve buraya giderek 
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burada oldu. Yerine oglu Mutaffariiddin1 gegti ve Mii- 

cnhidiiddin idareyi eline aldi. Z ey nii d di n ’in bir Turk 

emiri oldugu, adalet ve hakkaniyetinin, fukaraperverliginin ve 

comertliginin hudut tanimadigi soylenmektedir. Gayet zeki bir 

adam oldugu halde, gayet sade ya§ardi. Atlilanndan biri ken- 

disine gelerek ve afcinin kuyrugunu gostererek atinin olmii§ 

oldugunu iddia etmi§ti. Zeyniiddin bu atliya ba§ka bir at 

veriimesini emretti. Bu da kuyrugu alarak gitti ve or.u ba§ka 

bir atliya verdi. Bu adam da Zeyniiddin'^ gelerek atinin 

olmii§ oldugunu iddia etti. Zeyniiddin ona da bir ba§ka at 

veriimesini emretti. At kuyrugu bu §ekilde elden ele gegti, 12 

ki§i kuyrugu getirdiler ve 12 at aldilar. Emir kuyrugu en son 

getiren adama §u sozleri soyledi: “Ben sizden utaniyorum da, 

siz nigin benden utanmiyorsunuz ? Oniki defadir aym kuyrugu 

getiriyorsunuz, ben de bu kuyrugu tamyorum, fakat sizi utan- 

dirmak, sizin haysiyetinizi du§(irmek, hediyemi size yiiklemek 

ve ba§imza kakmak istemedim,,. $airlerden biri gelerek emirin 

kar§isinda §iirler okumu§tu. Zeyniiddin ona §u sozleri soy¬ 

ledi : “Senin ne dedigini anlamiyorum. Fakat senin bir§ey iste- 

digini kavradim,, ve bu adama 500 dinar, bir at ve 500 elbise 

veriimesini emretti. 

Yunanlilarin 1480 (M. 1169) yilinda Konya sultani Kihg 

Arslan Kapadokya’daki Kayseri’yi ve Simnadu’yu Dani§- 

mend ogullar i' ndan aldi. Araplann 564 (M. 1168) yilmda 

Nureddin, Ukayl ogullari'na mensup Maaddili Emir 

§ahap tan Ca’ber kalesini alarak Serug, Malahta ve Bab Buza- 

a’yi 20.000 dinar ile birlikte ona verdi. Bu zat Serug da iken 

arkada§larindan bazilari ona sordular: “Oradan mi daha mem- 

nundun buradan mi daha memnunsun?,,. O da §u cevabi ver¬ 

di: “Burada daha fazla servet var, fakat orada §erefimizi bi- 

raktik,,. Aym yil Kilig Arslan Yunanlilardan Ankara ve 

Kankar §ehirlerini aldi. 

Bu sirada altin olarak tediye olunan vergiyi toplamak ve 

kapilari gozetlemek iizere Misir ve Iskenderiye’de bulunduru- 

lan Franklar Kudus kirali Amori'ye §u haberi gonderdiler: 

“Bu memlekette asker yoktur ve siz burasim kolaylikla zapte- 

1 Muzafferiiddin olacak (0. R-). 
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debilirsiniz,,. Kudiis’teki e§raf bunun iizerine sefere i;ikmak 

istedilerse de dirayetli bir adam olan kiral bunlari durdurdu 

ve bunlara §u sozleri soyledi : “Misir’in biitiin altini toplanip 

bize gonderiliyor. Misir’a hiicum edersek Araplar bizden nef- 

ret ederler ve N u r e d d i nz temayiil ederek onu yardim igin 

Cagirirlar. Bu yiizden biz de igten ve di§tan muharebeye 

siirukleniriz ve iginden gikamayacagirmz bir i§e girmi§ oluruz,,. 

Kirahn bu sozlerinden ho§nut olmayan e$raf §u cevabi verdi- 

ler : “N u r e d d i rc’in askerlerini toplayip gelmesinden evvel 

biz Misir’i alabiliriz,,. Boylece kiral soziinii yiiriitemedi, onlar 

da askerlerini toplayarak siir’atle hareket ettiler, Biilbeys §eh- 

rini alarak yagma ettiler ve buranin halkini esir ederek gotiir- 

diiler. Bunlar daha sonra Kcihire Mesrinz kar§i vaziyet aldilar. 

Mis11111 ar Biilbeys ahalisinin ba§ma gelenin kendi ba§lanna da 

gelmesinden korkarak birbirlerine cesaret verdiler, §ehirlerin 

surlarim takviye ettiler ve Franklara kar§i cesaret ve meta- 

netle muharebe ettiler. Misir halifesi Asad1, zevcelerinin ve 

kizlarinin sa^lanni keserek bunlari Nureddiriz gonderdi 

ve ona §u sozleri bildirdi : “Zevcelerimiz aglayip inlemekte 

ve sizin kendilerini Franklann elinden kurtarmamz iq‘m yal- 

varmaktadirlar,,. Nureddin iki ay kadar asker toplamakla 

me§gul oldu. Onun bu §ekilde gecikmesi sirasinda Misir’a 

kar§i muharebe biisbiitiin §iddetlendi, Misir veziri § a v i r 
kiral Amor iye ve Frank e§rafina §u haberi gonderdi : “Size 

borglu oldugumu biliyorsunuz. Araplann razi olacagini bilsem 

Misir’i size derhal devrederim. F’akat Araplar boyle bir§eyden 

haber alacak olurlarsa zerre kadar tereddiit etmeden beni 

mahvederler. Onun igin size istediginiz kadar altin verelim, 

siz de memleketinize doniiniiz. Adamlarinizi gonderip eskisi 

gibi vergileri toplayin, fakat Nureddin'in gelip Misir’i alma- 

sina imkan vermeyin. Qiinkii bu takdirde Misir’i kaybettikten 

ba§ka vergiyi de kaybedersiniz,,. 

Franklar bu sozleri dinledikten sonra kendilerine 1000 

kere 1000 dinar verilmesi §arti ile sulh yaptilar. $avir de 

onlara birden 100.000 dinar verdi ve “Memleketi birakip gider- 

A 

1 Misir halifesi -x-iW = Adid olmak icap eder. Bk. Ibn iil-Esir, c. 11, 

s. 148 (0. R.). 
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seniz gerisini toplar ve size gonderirim,, dedi. Franklar da bu- 

radan aynldilar ve memleketlerine dondiiler. 

Nureddin, Frenklerin Misir’dan ayrildiklarim haber al- 

diktan sonra da asker gondermekten farig olmadi. Qiinkii 

maksadi Misirlilara iyilik etmek degil, belki memleketlerine 

hakim olmakti. Onun igin § i r ku h'u ordunun ba§ina gegirdi 

ve karde§inin oglu Selaheddirii de alip hareket etmesini 

istedi. §irkuh, Kahire’ye giderek halife /IsW’in 1 huzuruna 

girdi ve onun tarafindan izaz olundu. Memleketin biitiin idare- 

si vezir *£atuVin elinde bulundugundan halife §ir k u Fu bo§ 

sozlerle savdi; gerek ona, gerek yaninda bulunanlara hig bir 

§ey ikram etmedi. Bilakis halife, Esediiddin ile karde§inin 

oglunu ele gegirmek igin bir ziyafet tertip etmekte idi. Fakat 

$ civ i Fin oglu buna mani oldu. Selaheddiri de § a v i r' i 
oldiirmek igin tertibat aliyordu. Fakat amcasi §irkuh buna ma¬ 

ni oldu. $avir, birgiin § i r k u h'u ziyaret edince onu bula- 

madi. Qiinkii § i r k u h bir takim evliyayi ziyarete gitmi§ti. 

Salahaddin de bu sirada § a v i r’in yaninda idi. Bunlar birbir- 

leri ile konu§uyorken Selaheddiri birdenbire atindan 

sigrayarak § a v i r i yakaladi. Fakat amcasindan emir almadigi 

igin onu oldiiremedi. Selehaddin, keyfiyeti amcasina bil- 

dirince amcasi §u cevabi verdi: “Halifeden emir almadikga bir- 

§ey yapamayiz,,. Bunun iizerine keyfiyeti halife A s' a d'a 1 bildir- 

diler ve halife § a v i r ’in oldiirulmesini istedi. (Jiinkii §avir 

halifenin elinde zerre kadar niifuz birakmami§ti. $ a v i r boy- 

lece oldiiruldu, evi yagma edildi ve § i r k u h onun yerine ve¬ 

zir oldu. Misir vezirlerine melik, ordu kumandam denildigi igin 

ona da aym unvanlar verilmi§ti $ i r k u h> Misir’da iki ay ve- 

zirlik ettikten sonra hunnak illetinden oldii ve karde§i Nee¬ 

me d d i n E y y u 6’un oglu Selaheddiri onun yerine 

gegti. Selaheddiri comertligi sayesinde biitiin askerlerin 

dostlugunu kazanmis ve Misir’a hakim olmu§tu. 

Esediiddin $ i r k u h ’un Nasiriiddin adh bir 

oglu vardi. Emesa ona ve ogullanna aitti. Karde§i Necmed- 

din'in 6 oglu vardi. Ilki iskenderiye’ye hakim olan $em- 
• • 

s ii d d e v l e T u r a n $ a h idi. Ikiacisi Izzeddin F e r r u h - 

1 Ad id. 
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f ln ve Takiyyuddin Omer' in babasi §ehin$ah 

idi. Hama ona ve ogullarina aitti. Ocunciisii cenuba hakim olan 

Seyfiilisldm Tugtekin idi. Dordiinciisii Misir, Filistin, Su- 
riye ve Bet Nahrin’e hakim olan Selaheddin Yusuf 

idi. Be§incisi Selahaddin den sonra yerine ge^en Melik 

Adi l Ebu-Bekir idi. Altincisi Seleheddin’ in Ha- 

leb’e kar§i hareketi sirasinda vefat eden T a c u l m ii l u k Tu- 
r i idi. 

Yunanlilarin 1481 (M. 1170-1169) yihnda Malatya emiri 

Mu ha mm e d e$raf ve ahali tarafindan, bir fahi§e ve biiyii- 

cii olan bir kadina bagliligi dolayisi ile umumi nefreti kazan- 

mi§ oldugundan bu biiyucii kadim alarak Malatya’dan ?ikti 

ve bir yerden bir yere gitmek suretiyle bir. hayli dola$ti. E§raf 

ve ahali onun yerine kuguk karde§i E b u l - K a s i m’l getir- 
diler. Kudiis kirali Kilikya hakimi Ermeni Malik’in hiristi- 

yanlara ^ektirdigi eziyetlerden haber alarak son derece hid- 

detlendi ve ona hiicum ederek kendisini bir kaleye kapatti. 

Malik burada sikinti gektiginden nedamet etti ve bundan 

boyle kirala itaat ederek yajayacagina ve Tiirklerle el birligi 

yapmayacagina yemin etti. Kudiis kirali da onu birakip gitti. 

Araplarin 565 (M. 1169) yihnda Musul emiri Zangi’nin 

oglu Kutbuddin Mevdud vefat etti. Kutbuddin, oglu 

Imaduddin Z a n g i’ nin yerine geijmesini emretmi$ti. Kutbud- 

din’in idare i$lerini yiiruten zat, Fahruddin Abdulmesih, 

naminda idi. Bu adam Antakyali idi ve esir dii§mu§tu. Bu 

Abdiilmesih, imadiiddin’den nefret ettigri igin Kutbuddin- 

’in karisi ile beraber olarak vasiyyeti degi§tirdi ve Kutbud- 

din'in kii^iik oglu Seyfuddin Gazi’yi babasmin yerine 

ge?irdi ve e§raf ona biat ettiler. / maduddin Suriye'ye 

amcasi N u r e d d i n’e aglayarak §ikayet etti ve A b d ii l m e- 

s i k ’in kendisini mirasindan ve saltanatindan mahrum etmi§ 

oldugunu bildirdi. Arap yilinin 12 inci ayina tesadiif eden 

haziran’in 29 uncu pazartesi giinii §iddetli bir zelzele oldu ve 

yeryiizii deniz uzerindeki bir gemi gibi sallandi. Bu hadise 

nesillerden beri emsali goriilmemi? mahiyette idi. Mukaddes 

patrik Mai Michael dei ki : 'Mar Hananya manastinnda 

sabah ayinini yaptigimiz sirada jiddetli gok giirultusiine 

benzei bir ses yerin altinda yukseldi. Mukaddes masanin 
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oniinde bulundugumuz igin ona tutunduk, fakat bir taraftan 

bir tarafa sarsildik. Uzun bir zaman sonra mezardan gikmi§ 

gibi geri dondiik. Gozlerimiz uykudan uyanmi§ adamlann goz- 

leri gibi ya§laniyordu ve dillerimiz Ailaha §iikrediyordu„. Zel- 

zele esnasinda Halep, Ba’lebek, Hama, Emesa, §eyzar, Bagras 

§ehirlerinin surlari, kaleleri ve biiyiik binalari ahalinin iizerine 

yikildi. Antakya’daki biiyiik Rum kilisesi ile Franklara ait 

Kusyana kilisesinin mezbahi kamilen yikildi. Bize, yani cemaa- 

timizin artiklanna gelince Allah aczimize bakarak yardim etti, 

giinkii igimizde kiral veya emir bulunmuyordu. Halep’te her§ey 

yikildigi halde bir kilise kurtuldu. Antakya’da Meryem Ana kili¬ 

sesi ile George ve Mar Sazvma oglu kiliseleri yikilmaktan 

kurtuldu. Gabara’da ve Lazikiye’de birer kiigiik kilise yikil- 

mi§ti. Bu zelzele 25 giin devam etti. 

Yunanlilarin 1482 (M. 1171) yilinda emir Ebul-Kasim, 

Zaid kalesi sahibi Kara A r si a Yin kiziyle evlendi. Diigiin 

esnasinda birgok eglenceler yapilmi§, sonra ata binerek hiiner 

gosterilmi§, fakat bu sirada Ebul-Kasim atmdan dii§erek 

olmii§ ve boylece seving mateme donmii§tii. Bunun iizerine Ma- 

latya ahalisi onun kiigiik karde§i Afri dun u yerine gegirdiler 

ve kadm istemedigi halde karde§inin karisim ona verdiler. Da- 

ha sonra Konya sultam K i l i g Arslan bir ordu toplayarak 

Malatya’ya hiicum etti ise de burasini alamadi, fakat memleket 

halkmi esir etti ve Kayseri’ye dondii. Daha sonra Nu r e d d i n 

ile Mardin emiri, Zaid kalesi emiri, Kilikya Ermcnileri, Sebastia 

emiri Danigmend oglu bir anla§ma yaptilar ve Sebastia’da 

toplanarak K i 11 g A r s l a n a kar§i harp agmak istediler ve 

Kayseri kapisina kadar ilerlediler. K i 11 g Arslan muharebeye 

gikmayarak sulh istedi ve Malatya’dan kaldinp gotiiidiigii halki 

iade etti. KiligArsla Ydan, hapsetmekte oldugu dort karde§ 

gocugu talep edildigi zaman gayet mel’unane bir harekette bu- 

lundu ve bu gocuklardan birini keserek ate§ iizerinde kizartti 

ve bir tabaga koyarak babasina gonderdi ve digerlerini de 

istemekte israr ederlerse onlan da bu hale koyacagina yemin 

etti. Onlar da onu biraktilar ve gittiler. 

Araplarin 566 (M. 1170) yilinda K a r a Arslany Danig- 

mend o gull a r E na ait biitiin memleketlere hakim oldu. Aym 

yil iginde Nureddin karde§i Kutbuddi n’in vefat ettigi- 
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ni ve oglu Seyfeddi n’in yerine ge?erek Abdiilmesih’in 

Musul saltanatim istedigi gibi idare ettigini ve halka ?ok agir 

yukler yiikledigini haber alinca fena halde sikildi ve §u sozleri 

soyledi: “Karde$imin ogullarini benim mi yoksa A b d ii l m e- 

s i hm mi idare etmesi dogrudur ? Sonra Halep’ten hareket 

ederek Kalonicus’a kar$i yurudii. Ha„bura havalisini ve Nisibis’i 

idaresine aldi. Kara Arslan in oglu olup bir kale sahibi 

olan Muhammed, Nureddin e geldi ve $igar’a kar$i 

harp ederek burasim aldi ve buraya karde§inin oglu / m a- 

dud din i tayin etti. Sonra buradan Balat $ehrine gitti, Dic- 

leyi ge?ti ve Musul’un §ark tarafinda yani Ninova semtinde 

gadniarrni kurdu. Onun buraya muvasalati giinunde harikulade 

bir hadise vuku buldu. Qiinkii Musul’un biiyiik kulelerinden 

bin kendiliginden dii§tii. ihtimal ki bu kule bir sene evvel 

vukubulan §iddetli zelzele sirasinda sarsilmi? ve tesadiifen o 
gun yikilmi§ti. 

Abdii l me s i h biitun Araplann Nureddin’e miitemayil 

olduklarini goriince kendisine kar5i kill? kullanmalanndan 

korktu ve kendi canina dokunulmadigi takdirde Musul’u teslim 

edeeegini, fakat Seyfeddi ri in Musul’dan atilmasim isteme- 

digini bildirdi. N u r e d d i n §u cevabi verdi : “ Ben saltanati 

yahut §ehri ogullanmin elinden aimak i?in gelmedim. Belki 

halki A b dii l m e s i h ’in zulmiinden kurtarmak i?in geldim. 

Onun i?in sana hayatim bagijliyorum. Fakat Musul’dan ?ikan- 

yorum ve Suriye’ye gotiiriiyorum. Benden ba§ka bir§ey bekli- 

yemezsin,,. Boylece sulh oldu, Nureddin Musul’a girdi 

ve buradaki kalede karargahim kurdu. Ve Seyfeddin 

Gazi'yi Musul emirliginde birakarak Sadeddin Giimiif- 

t e k i n adinda bir haremagasini dizdarliga, yani idare i§lerine 

tayin etti. Nureddin karde§inin birakmi? oldugu serveti 

ogullari arasinda mutesaviyen takdim etti. Halki bir?ok vergi- 

lerden kurtardi ve N u r i adim ta§iyan ulu camii in§a etttirdi. 

Seyfeddin ’e Musul’u verdikten ba§ka Kardu adasini da 

verdi ve Musul’da 17 giin kadar kaldiktan sonra Fahriiddin 

Abdulmesih’i yanina alarak Suriye’ye dondii ve bunun 

adim Mesihin kulu yerine Allahin kulu manasina gelen A b- 

dullah’a ?evirerek kendisine mai§etini temin edecek geni§ 

tahsisat bagladi. Ger?i bu A b d ii l m e s i h gorunii§te mil si u- 
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man gibi hareket ediyordu. Fakat igin igin hiristiyanhga bagh 

idi ve hiristiyanlara buyuk iyilikler yapiyordu. Araplarin ve 

Arap muallimlerin agik dii§mam idi. Mukaddes patrik Mar 

M i c h a i l onu Mot decai ile kiyas eder. 

Aym yil halife Miistencid bel agrisi yiiziinden hasta dii§tii. 

Hastahgi ilerleyince e§rafin bir kismi Austaddar 1 ile digerleri 

iimidi kestiler, hapishanenin kapilanni agarak mahpus olan 

karde§lerini gikardilar. Vezir hadiseyi halifeye bildirince halife 

kizdi ve bir hiristiyan olan tabibine yani kendisine bakan 

Safya oglu' na2 biitiin bu e§rafin yakalamp ba§larinin kesilmesi 

igin vezire bir emirname yazmasini soyledi. Bu emir yazildik- 

tan sonra katipler hastaligin ilerlemesi yiiziinden halifenin 

yanina girmemeleri dolayisiyle halife bizzat bu emirnameyi 

miihiirledi ve bir geng haremagasini gagirarak §u sozleri soy¬ 

ledi : Bu emirnameyi al, di§ariya eglenmege gidiyormu§ gibi 

ko§madan gik, vezire yakla§arak bu kagidi ona ver„. Harem- 

agasi emirnameyi alarak halifenin istedigi tarzda di§an gikinca 

tabib halifenin yaninda kisa bir miiddet kaldi ve dinlenmek igin 

di§ari gikinca Austaddar’in; yanina giderek vaziyeti bildirdi. 

Austaddar ■ derhal ba§ka haremagalan gonderdi ve bunlar 

emirnameyi ta§iyan geng haremagasini buldular. Bu adam 

heniiz emirnameyi vermi§ti. Bunlar onu yakalayarak Austaddar’a 

goturduler. O da onu aradi, emirnameyi aldi, sonra geng hare¬ 

magasini oldurerek cesedini bir gukura atti. Austaddar ile 

arkada§lan harekete gegerek sarayin ig dairelerine, yani ha- 

reme girdiler. Kadinlar bunlann yiiziine §u §ekilde bagirdilar : 

uGidi kopekler gidi, bizi gar§i kadinlari gibi adi kadin sanarak 

buraya nasil tecaviiz ettiniz ? Fakat Austaddar ile arkada§- 

lan bunlara bakmayarak halifenin bulundugu daireye dogru 

ilerlediler ve onun yanina giderek ona §u sozleri soylediler : “Ta- 

bib seni hamama gotiirmemizi istedi,,. Halife kizdi ve "Hamama 

gitmek istemiyorum,, dedi ise de onu dinlemediler, onu zorla 

soyarak giril gipiak ettiler veonu ta§iyarak ig odaya attilar. Halife 

humma yiiziinden son derece muztarip ve ayakta duramayacak 

halde olmakla beraber igini gekip inlediginden dolayi sesinin 

1 j'a!' it*—I — Ustad iid-dar : Evin vistadi, sarav naziri, saray hade- 

mesl §efi (0. R.). 

2 U!' ibn iil Esir, c. 11, s. 145; Muhtasar, s. 372. (0. R.). 

3 Yuk aridaki 1. nota bakimz. (0. R.). 
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duyulmamasi igin kapilari 9eki?lerle vurdular ve boylece kadinla- 

nn kendilerini onu oldurmu? olmakla itham etmelerine kar§i gel- 

i er. Bir miiddet soma e§raftan biri halifenin yamna girdi 

ve ayagi ile kai nina basti. Halife can vermek iizere iken 

ejraf onu di§ari gikardilar ve kolelerle cariyeler onun bogula- 

rak dlduriilmemi? oldugunu gosterrnek istediler, Onlarm di§ari 

?ikmalan iizerine halife biraz su istedi. Fakat ona bir damla 

su vermediler ve “ Su i?ersen zarar goriirsiin „ dediler. Bunun 

uzenne tabib §u sozleri soyledi: “Ona su verin, ?iinku su du- 

daklarina deger degmez olecektir,,. Halife kendisine verilen su- 

yu yutamadi, ?unkii bogazi kurumu? ve tikanmi§ti. Halife Miis- 
tencid bu §ekilde oldii. 

Yazma bir eserde gordiigiime gore bu halife ismi Benef?e 

(Yam menek§e) naminda bir kadim son derece severdi ve ha- 

hfenm karisi bu kadim kiskamrdi. Bu yiizden halifenin zevce- 

si, oglunu Menek§e ile miinasebette bulunmaga te§vik etti ve 

halife bu sevdigi cariyeyi isteyince ona §u cevabi verdi: “Bu 

kadin sana yaki5maz, ?unku oglunla birlikte miinasebeti var- 

dir„. Halifenin cam sikildi ve cglu yiiziinden 9ekmi§ oldugu 

istirap dolayisi ile hasta dii§tii. Hatta bir aralik hiddet ederek 

oglunun oldurulmesini emretti, fakat e5raf bu emrin ziddim 

yaptilar, yani halifeyi oldiirdiiler ve oglunu yerine geijirdiler. 

Mustencid'den sonra oglu Mustadi1 9 yil hiikiim siir- 
dii. Miistencid i anlattigimiz §ekilde oldiiren e§raf hilafete namzet 

olmayan ogullarindan birini tevazuu ve terbiyesi dolayisi ile 

se9mi§ler, ondan i^lerinden binni oldiirmeyecegine dair ve baba- 

simn kendilerinden ahm§ oldugu her$eyi iade edecegine dair 

soz almijlardi. Yeni halife oliim tehditleri kar5is.nda bunlara 

kai§i and i9ti. Bunlar halifenin diger ogullarina kar§i da aym 

§ekilde hareket ettiler ve bunlarm hepsi de yeni halifeye sa- 

dakat yeminini ifa ettiler. Bunun iizerine Mustadi’nin ismi 
hutbelerde okundu. 

Yunanhlarin 1483 (M. 1172) yil.nda biitiin memlekete agir 
karlar yagdi. Kar o kadar §iddetli idi ki, Hindistan gibi kar 

yagmayan yerlerde dahi kar yagrni? ve 14 karij yukselmi§ti. 

Nehirler ve kuyular donmujtu. Vah§i hayvanlar ve ku?lar aglik 

1 'VL II (0. R.). 
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ve susuzluk yiiziinden helak oldalar. insanlar evlerinde kabre 

g‘irmi§ gibi mahpus ya§iyor, bir kimse koyden koye gidemi- 

yorlardi. Qadirlarda ya§ayanlar ve yol iizeriade bulunan sey- 

yahlar kar iginde kalarak bogulmu§lardi. Sebastia’da kitlik 

heryerden §iddetli oldugu igin e§raf Kapadokya emiri Dani$- 

mend oglu I s m a i I'de n kendilerine ve adamlanna bugday 

vermesini rica ettiler. Ancak bu sayede dlmeden yaz mevsi- 

mini bulacaklarim soylediler. Is mail'in nezdinde bugday ile 

dolu birgok biiyiik ambarlar bulunuyordu. Ismail ricayi 

reddettigi igin bunlar toplandilar, onun ve sultan Kilig 
Arslan'in hem§iresi olan kansini onun hanedanma mensup 

oianlardan, kolelerinden ve cariyelerinden 500 ki$iyi oldiirdii- 

ler ve butun ambarlari ellerine gegirdiler, sonra $am’da bulu¬ 

nan amcasi D u a l n o n'u1 getirttiler ve onu Sebastia’nin ba- 

§ina gegirdiler. D u a l n o n 1 daha once sultandan kagarak 
$am’a gitmi§ti. 

Araplarin 567 ( M. 1171 ) yilinda N u r e d d i n, S e l a- 
h e d d i n ’e bir emir gondererek Misir halifesi A did'in ye- 

rine Bagdad halifesinin adini hutbelerde okutmasini istedi. 

Selaheddin Misirlilarm bu yiizden kendisine kar§i isyan 

etmelerinden korkarak emrin icrasini geciktirdi. Fakat N li¬ 
re ddin onu tazyik etti, o da Nureddin'm emrine kar§i 

gelemedigi igin bu emri infaz igin e§raf ile goru^tu. Bunlarin 

bir kismi "Emri tatbik etmeli,,, bir kismi “Tatbik etmemeli,, 

derken burada bulunan ve kendisine emir ve iistad denilen 

bir I rani i "Ben herkesten evvel bu emri yerine getiriyorum,, 

dedi. Cuma giinii bu adam minbere gikti ve hutbede “A li 
oglu A d i d„ diyecegine “A b b a s oglu M ii s t a d i„ dedi ve 

higbir kimse sizlanmadi. Diger camilerde de aym §ekilde ha- 

reket edildi ve Misu halifelerinin adi anilmaz oldu. Halife 

Ad id bu sirada hasta oldugundan hadise kendisine biidiril- 

medi ve keder yiiziinden olmemesine dikkat edildi. Nitekim 

bu halife hadiseden haber ahnamaksizin vefat etti. 

Bunun iizerine Selaheddin Misir halifesinin ogullarini ve 

aile erkanini hapse koydu ve nesillerinin kirilmasi igin erkek- 

leri kadinlardan ayirdi. Bundan sonra onun kolelerini ve cari- 

1 o= Zu-n-nun (O. R-)- 
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yelerini azad etti. Araplar arasindaki fatalistler sevindiler, 

irade-i ciiz’iyyeyi ve insamn hakimiyetini kabul edenlerin mez- 

hebi itibardan dii§tu. Bilhassa Fatimilerin A l i ve Fatima 

r.eslinden gelmeyerek bir yahudi veya bir mecustnin torunlari 

olduklanna dair ileri surulen iddialar revag buldu. $airler bir 

siirii §iirler yazarak “Fir’avunun devri son buldu ve Yusuf’un 

devri ba§ladi„ tarzinda sozler soylediler. Fatimilerden ondor- 

dii garpta, (igii Afrika’da hakim oldular. Afrika’da hakim olan- 

lar Mehdi, Kaim ve Mansur idiler. Misir’da hakim olanlar onbir 

idiler ve bunlar Muiz, Aziz, Hakim, Tahir1, Miistansir, Miista’li, 

Amir, Hafid2, Tafir3, Faiz, Asid 1 idiler. 

Selaheddin Misir’da yaliniz ba§ina hakim oldu. Onun 

Misir da dii§mani kalmami§ti. Fakat Nureddin tarafindan 

kiskamhyordu. Nureddin ona bir mektup gondererek §u 

sozleri soyledi: ben Karak’a kar§i hareket ettim, sen de 

vakit gegirmeden askerlerini topla ve buraya gel,,. Selaheddin 

korktu ve gitmedi. Bu yiizden Nureddin ona darildi ve bizzat 

Misir’a giderek onu oradan surukleyip gikarmak istedi. Bunun 

iizerine Selaheddin e§rafi toplayarak hiikiimetin idaresine 

dair bunlarla isti§are etti. Bunlarin hepsi de siikut ettiklerin- 

den, isyan ve itaat tavsiyesinde bulunamadiklarindan S e l a h a d- 

d i n’in karde§inin oglu olan bir geng adam ayaga kalkti ve 

§u sozleri soyledi : “N u r e d d i n bize kar§i gelecek olursa 

onunla harbederiz ve onun Misir’a girmesine imkan vermeyiz,,. 

Bu gencin biitiin geng arkada§lari da aym $ekilde soz 
soylediler. 

Fakat S elaheddin ’in babasi da, amcasi da razi ol- 

madilar ve babasi butun bu gengleri tahkir etti. Sonra Sela- 

h e d d i ne donerek §u sozleri soyledi: Butiin bu e§raf iginde 

benden ve amcandan ba§ka senin iyiligini isteyen bir kimse 

yok mu„. Selaheddin “Yoktur,, dedi. Bunun iizerine babasi §u 

cevabi verdi** “iyi bil ki ben de, amcan da Nureddiny'\ 

gorecek olursak yapacagimiz §ey kar§isinda diz gokmek ve 

yeri opmekten ibarettir. Biz boyle yaptiktan sonra e§raf i^inde 

N u r e d d i n }e kar§i kili^ gekecek bir kimse kalir mi? Bu¬ 

tun bu Misir vesair memleketler Nureddin'z ait oldugun- 

1 Zahir. 2 Hafiz. 3 Zafir 4 Adid olacak (O. R.). 
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dan bizi valilikten azledecek olursa bize kar§i asker kullan- 

masina ihtiyag kalir mi? N u r e d d i n ’in bir tek adam gon- 

derip senin boynuna bir kemend vurmasi ve seni §am’a su- 

riiklemesi kafidir. Ondan sonra da istedigini valilige tayin 

eder„. 

Daha sonra ihtiyar bir adam olan Necmeddin E y - 

y u b yerinden kalkti ve e§rafa hakaret ederek bagirdi: “He- 

piniz kalkmiz. Biz hepimiz Nureddin ’in koleleriyiz ve o 

ne isterse yapabilir,,. E§rafin kalkip gitmesi iizerine Nec¬ 

meddin, Selciheddin'z §u sozleri soyledi: “Sen akilsiz 

bir gocuksan. Hareketlerinde hata ediyorsun. Bilmiyorsun ki 

Nureddin senin isyan ettigini haber alacak olursa elindeki 

her i§i birakir ve senin kokiinii kinnciya kadar pe§ine dii§er. 

Onu birakip da sana katilacak bir asker var mi? Benim sana 

soyledigim sozler ona hemen eri§ecektir. Sen de ona bir elgi 

gonder, kendisine kar§i tevazu goster, ona itaat ettigini, onun 

bendesi oldugunu bildir ve yalniz Fianklardan korkmak yu- 

zunden‘,ona iltihak etmedigini anlat,,. Bu ihtiyar adam ne dedi 

ise oyle yapildi. 

Bu sirada Nubyalilardan bir cemaat Misir’in Saidine ka¬ 

dar ilerlediler ve birgok koyleri yagma ettiler. S e l a h e d - 

din keyfiyetten haber alarak bu tarafa bir ordu gdnderdi. 

Araplarla Nubyahlar muharebe meydaninda karsila§tilar, iki ta- 

raftan da birgoklari maktul dii§tii. Qiinkii siyahlar son derece 

kuvvetli idiler. Bunun iizerine Selaheddin karde§i §em- 

s ii d d e v l e T u r a n - § a h'\ biiyiik bir ordu ile gonderdi ve 

onun gelmesi iizerine Nubyahlar kagtilar ve araplar onlari ta- 

kip ederek birgoklarmi oldiirduler, yagma ettiler ve Ebri m na- 

mindaki kaleyi alarak buraya bir Arap kuvveti yerle§tirdiler. 

Arap ordusunun geri donmesi iizerine Nubyahlar tekrar geldiler, 

kalelerini istirdat ettiler ve Nubyalilarin kirah, §emsiiddev- 

l e’ye Kus §ehrinde bulundugu sirada elgi gondererek sulh is- 

tedi. §emsiiddevle §u cevabi verdi: “Vergi verirseniz sulh 

olur„. Sonra Mesud naminda bir Halepiiyi Nubya kiralinin 

elgisi ile birlikte gdnderdi. £emsiiddevle ’nin el^isi Nub- 

yalilarin Dunkula isimli payitahtlarina gelince burasinin ^ok sefil 

bir memleket oldugunu gordii ve halkin daridan ba§ka hububati 

tammadigmi anladi. Bunlarin bir miktar hurmalari da bulunu- 
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yordu ve biitiin gidalari daridan yapilma ekmek ile hurmadan 

ibaretti. Biitiin burada bir tek biiyiik bina vardi, o da kiralin 

sarayi idi. Ahalinin hepsi ise magaralarda ve kulubelerde ya- 

§amakta idiler. Bu elgi diyor ki: “Birgiin Nubya kiralinin giril 

giplak giktigini ve sirti giplak bir ata bindigini gordiim. Daha 

sonra kiral sirtina bir atlas pargasi aldi ve ba§ini ortmeden 

dola§ti. Kendisine yakla§arak selam verince kiral giildii, sonra 

emir verdi ve ba§imin iizerinde haga benzeyen bir tahta par- 

gasim yaktilar. Sonra bana 50 litre hububat verdi ve gitmeme 
miisaade etti 

Araplann 569 (M. 1173) yilinda S e l a h e d d i rim kar- 

de§i $emsiiddevle cenup memleketlerine gitti, buralarini 
istila etti ve bu havaliye hakim oldu. 

Yunanlilarin 1474 (M. 1174) yilinin mayis ayinda N u - 

r e d d i n §am’da hunnak illetinden vefat etti. (Iki oglunu ihti- 

yarliklarinda gormii§ oldugum) Me§hur R a h a b ay a namindaki 

hiinerli §am tabibi §u vak’ayi anlatiyor: “N u r e d di n’in has- 

taliktan zafa ugramasi uzerine diger tabiplerle onu gormege ?agi- 

rildik. I^eri girince onun kiigiik ve son derece rahatsizlik veren 

bir odada yattigim gordiik. Biz de, bir damari agmak lazim 

geldigini soyledik. Fakat miisaade etmedi. Nureddin her- 

kesten korktugu igin biz de sozlerimizi tekrar etmedik. O da 

hemen oldu. Esmer, uzun boylu idi, kose idi ve genesinin ai- 

tinda bir kag kil vardi. Hali tavri ve giyini§i sade idi. A l i 

neslinden gelen Araplardan §iddetle nefret ederdi. Franklardan 

50 kadar §ehir ve kale almi§ti. §am’da biiyiik bir misafirhane 

(yahut han) ve bir medrese, Musul’da biiyiik bir cami in§a et- 

mi§ti.„ N u r e d d i n’in oliimii iizerine oglu Melik Salih Is¬ 

mail onun yerine gegti. Biitiin e§raf ona biat eltiler. S e - 

laheddin de Misir’da onun namina hutbe okuttu ve ismi- 
ni zuze1 ler ve dinar lar uzerine bastirdi. 

Musul emiri Seyfeddin G a z i amcasi Nureddin- 

’in vefatini haber alinca son derece sevindi ve miinadiler gika- 

rarak Musul’da herkesin serbest serbest igki igebilecegini, sar- 

ho§ olabilecegini ve emir hesabina eglenebilecegini ilan etti. 

Sonra ordular toplayarak Bet Nahrin’e geldi, Edessa’yi, Harran’i 

vesair yerlen zaptetti. Halep ordusu kumandam Emir gemsiid- 

din §am e§rafina haber gondererek “Melik Salih'i Haleb’e 

Ebu l - Farac Tarihi, F. 27 
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getiriniz. Boyle yapmazsaniz saltanat elinden gider,, dedi. Fakat 

e§raf §u cevabi verdiler : “ Biz $emseddin ’in memlekete 

hakim olmasi igin ona selahiyet veremeyiz,, ve Melik S a- 

lih'in kendilerinden aynlmasina miisaade etmediler. Selahed- 

d i n §am e§rafini rnuahaze etti, memleketler elden gittigi hal- 

de kendisine nigin haber vermediklerini ve kendisinden nigin 

yardim istemediklerini sordu. Sonra su sozleri de soyledi: 

“N u r e d d i n iginizde benden daha uyanik bir kimse bulun- 

dugunu bilse idi Misir saltanatini ona verirdi. Ben geliyorum. 

(Jiinku efendimizin ve oglunun saltanatini sizin degil benim 

idare etmem icap eder„. 

Bunun iizerine esraf Salih'i Haleb’e gonderdiler ve S a- 

d eddin namindaki haremagasi onun veziri oldu. Bu haremagasi 

Nureddin tarafindan Musul kalesinin hakimligine tayin olun- 

mu§tu. O da Seyfeddin'den kagarak efendisinin yanina 

gelmi§ti. §am halki Selaheddi n’den korkarak Kudiis kirali 

Amor i'ye haber gonderdiler, sulh istediler ve vergi vermeyi 

taahhiid ettiler. Birkag giin sonra kiral hastalanarak N u r e d- 

d i n’in oliimunden 40 gun sonra temmuz ayinda Akku’da oldii. 

Hiristiyanlar bu diiriist kiralin oliimunden dolayi buyiik matem 

tuttular. Kendisi biitiin Araplari, Misir ve Suriye ahalisini kor- 

kutmu§tu. Onun oliimu uzerine oglu (Dordiincii) Bodzuin 

yerine gegti. 

Konya sultani Kilig Arslan, Dani$mend oglu D u- 

a l non nun1 yardimcisi olan Nureddin’m oiiimiinden haber 

alinca memleket lerine giderek Sebastia’yi, Yeni Kayseri’yi ve 

Komanya’yi zaptetti. Dual non1 Istanbul’a kagarak Rum kira- 

hna iltica etti. Boylece Dani$mend ogullari nin hakimiyeti 

122 yil devam ettikten sonra nihayet buidu. Bet Sasan Erme- 

nileri Maiperkat emirinden rahatsiz olarak Halat emiri §ah 

Arman a haber gonderdiler ve biitiin kalelerini ona teslim 

ettiler. ibirya kirali da geri donerek Ani §ehrini Iranhlardan aldi. 

Araplarin 570 (M. 1174) yihnda Se l a h e dd i n ordularini 

toplayarak efendisinin ogluna yardim iddiasi ile Misir’dan 

§am’a geldi ve §ehre girerek babasinin sarayinda karargah 

kurdu. Selah eddin kalenin hakim olan haremagasi Rihan i 

1 Zu-n-nun 
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g*izlice ok§ayarak kalenin a^ilmasini temin etti. Selaheddi nf 

karde§i Seyfulislarrii ve adamiarini §am kalesine yerle§tirdi ve 

Melik Salih Ismail ’in adini hutbelerde okutmaga devam ede- 

rek burasini ele gegirdi. Selaheddin, §am’dan hareket ederek 

Emesa ya hiicum etti ve burasini aldi. Sonra buradan Hama’ya 

gitti ve burasini da aldi. Sonra Halep civarindaki Cav$an dagina 

geldi ve karargahini kurdu. Halep’de bulunan emirler buyuk, 

kiigiik biitiin halki Irak kapisi meydaninda toplayarak Salih’i 

halk ile konu§maga sevkettiler. Salih meydanin tepesinde 

durarak igini gekerek §unlari soyledi: “Halep gocuklari! Ben 

sizin yeti§tirmeniz olan bir Qocugum ; size iltica etmi§ ve sizin 

aianizda yer almi§ bulunuyorum. Sizden ba§ka anam, babam 

yoktur,,. Sonra aglamaga ba§ladi ve ahali onunla beraber ag- 

layarak: “Hepimiz senin koleleriniz ve senden evvel biz olece- 

giz„ dediler. Franklar da Selaheddirie el^iler gondererek 

Sizin bu i§i yapmamakliginiz icap eder. Qiinku bu §ekilde hare- 

ketle efendinizin hanedanina iyilik yerine kotiiliik ediyorsunuz. 

Bizi dinleyerek Halep’den donmezseniz hepimiz size kar§i gelece- 

giz„ dediler. Selaheddin i§lerin kendi arzusu dahilinde yiirii- 

medigini ve Haleplileri muharebeden vazgegirmege imkan bulun- 

madigim gorerek geri dondii ve Ba’lebek’e giderek burasini zap- 

tetti. Selaheddin buradan Emesa’ya gitti ve Emesa’nin 

kalesini ele ge^irdi, Daha sonra Halepliler Musul emiri 

Seyfiiddi n’e elgiler gondererek §u sozleri soylediler : 

“Selaheddi n\n Haleb’i almasina miisaade ederseniz Mu- 
sul’un elinizde kalacagini sanmayin,,. 

Bunun iizerine Seyfiiddin karde§i Izzuddin 

Me sud ile birlikte biiyiik bir orduyu gonderdi ve bunlar 

Haleb e geldiler. Bunlar Haleplilerle birlikte hareket ederek 

Hama’ya kar§i yuruduler ve Emesa’da bulunan S e l a h e d- 

d i no. elgi gondererek efendisinin miisaadesi olmadan aldigi 

biitiin kaleleri iade etmesini istediler ve yalniz §am’in ona 

birakilacagini, kendisinin burada da Melik Salih1 in emirle- 

rinden biri sifati ile bulunacagim bildirdiler. Selaheddin 

§u cevabi verdi: “Ben efendimin oglu ile harbetmek igin degil, 

fakat onu himaye igin geldim. Onun topraklanni ve hazinelerini 

koruyacagim ve sizin soylediginiz sozler yiiziinden geri don- 

meyecegim,,. Bunlar Selaheddi n in sulha temayiil ettigini 
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gorerek RaVAyn’a kar§i ^adirlanni kurdular. SelahedcLin 

de onlari kar§ilamak iizere geldi ve ikisi Karnhama adini 

ta§iyan yerde bulu§tular. Musullularla Halepliler magJup edil- 

diler ve yiizlerini gevirerek kagtilar, Selaheddin askerlerini 

ka^anlan takip etmekten ve bir kimseyi oldiirmekten menetti. 

Bunun uzerine Melik Salih, S e l a h e d d i n’e haber gon- 

dererek sulh istedi ve Selaheddin in §am, Hama, Emesaya 

hakim olacagim ve Suriye’nin gerisini, yani Di§ Suriyeyi ken- 

disine birakacagim bildirdi. Selaheddin buna razi ol- 

mayarak Maarra ve Kefartab’i da istedigini bildirdi. Elinde 

bulunan biitiin memleketlerde hutbelerin sultan Melik Salih 

namina okutulacagina yemin etti ve firsat dii§tukge onun 

yardimina ko§acagim temin etti. Halife, Selaheddin'in ka- 

zandigi zaferden haber alinca ona §ahane bir hil’at, bir kilig, 

bayraklar ve bir ferman gonderdi. 

Bu sirada Bagdad emirlerinden Kutbiiddin Kaimaz1 

halife Mustadi’ye kar§i ba§kaldirdi ve adamlarini toplayarak 

halifenin sarayi etrafinda harp nizaminda dizdi. Halife korka- 

rak sarayin damina gikti ve bir miinadiye yuksek bir sesle 

§u sozleri soyletti: “Ey Bagdad ahalisi, efendinize ve dininizin 

reisine yardim edin ve dininize sadik oldugunuzu gosterin,,. 

Ses §ehirde i§itildi ve herkes kill?, sopa, ta§ ta§iyarak geldiler 

ve Ka i m a z ile adamlarini kagmaga mecbur ettiler. Bunlar 

gole dogru gittiler ve susuzluga ugradilar. Bulduklari su yilan- 

larm iginde boguldugu bir havuz idi. Bunlar bu Sudan igtiler 

ve kendileri ile hayvanlari hasta du§t(iler. Bunlar Musul yolu- 

nu tuttularsa da bir^oklari yolda oldiiler ve iglerinden Musul’a 
varanlar da ya§ayamadilar. 

Yunanlilarin 1486 (M. 1175) yilinda Kilikya’daki Ermeni 

e§rafi Kilikya hakimi Malih'e kar§i isyan ettiler ve onu 

oldiirmek istediler. Malih bu vaziyet kar§isinda kalelerin 

birine kagti. Kale muhafizlari hiristiyanlarin bu adam yiiziinden 

gektikleri ve gekmekte olduklari eziyetleri bildikierinden onu 

yakaladilar, viicudunu pargaladilar ve kopeklere attilar. Sonra 

e§raf onun karde§inin oglu I s tef an oglu R u p i n i getir- 

diler ve ba§larina gegirdiler. Bu adam amcasi Malih'x 61- 

1 (Kaymaz). Bk. ibn iil-Esir, c. 11, s. 112 (0. R). 
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durenleri oldiirdii. Qiinkii bunlar onu oldiirdiikten sonra cese- 
dini gommeyerek kopeklere atmi$Iardi. 

Araplarin 571 (M. 1175) yilinda Musul emiri SeyfUd- 

di>n Halep’te bulunan Nureddin oglu Salih't bir name 

gondererek Selaheddin'le sulh yapmadigi igin onu tevbih 
etti. Musul emiri 20.000 kadar atli toplayarak Haleb’e geldi ve 

uzun zamandan beri burada mahpus olan Frank e§rafim hapis- 

ten gikararak Trablus kontunu 80.000 dinara, J o s c e l y n og- 
lu J o s c e l y n\ 50.000 dinara Antakyali Pray ns’ l (?) 
120.000 dinara satti ve bunlara daima kendisi ile miittefik ola- 

caklarina aair andlar igirdi. Selaheddin Misir’a haber gonde- 

rerek ordular.ni toplatt. ve bunlar Halep ile Hama aras.nda 

Gubhai Tiirkmanaya denilen yere gelerek muharebe meyninda 

kar§ila§tilar. Selaheddin Halep ve Musul askerlerini magliip 

etti, kagirdi, <;adirlanni alarak mallarini yagma etti. Bunlarin 

i?lnde bir?ok ku§lar, bir?ok giivercinler, papaganlar ve 100 kadar 

gen<; hanende kadinlar buldu. Sonra kafes^ilerden (?) birini 

?agirarak Seyfiiddin nezdine kafeslerle birlikte el?i sifatiyle 

gonderdi ve ona §u sozleri soyledi: “Seyfiiddin’in yanina git, 

benim namima sulh ilan ederek de ki: §erefli mevkiinize donerek 

ku§larinizla eglenmege devam ediniz. Qiinkii bu ku5lar guzeldir 

ve bunlari tehlikeye ugratmak dogru degildir,,. Selaheddin 

eline dii§en Musul ejrafina hil’atler verdi. Fahriiddin A b- 

dulmesih bunlar arasinda idi veSelaheddino na atlar 

ve hediyeler vererek sulh iCinde gonderdi. Sonra Halep’ten 

?ikarak Buzaa kalesine kar§i hareket etti ve: burasim aldi. 

Sonra Mabbuga gitti ve burasim da aldi. Buramn kalesinde 

300.000 dinar buldu. Sonra Azaz’a hiicum etti ve 40 gun 
i?inde zaptetti. 

Yunanhlann 1407 (M. 1176) yilinda Yunan kirali Manuel 

hareket ederek Turklerin hududu iizerine iki §ehir kurdu. Ve 

buraya asker yerle§tirdi. Bunlar K ill f Arslan hanedanma 

mensup olanlan §iddetle tazyik cttiler. Sebebi, kiralin, sultan- 

dan D a n i? m e n d o gull an' na ait arazinin iadesini isteme- 

siydi. Bu yiizden kiral 30 bin Yunan atlisim, Dani$mend 

Oglu Dual non1 ile gonderdi. Ve bunlar Nicomedia’ya kar§i 

karargah kurdular. Bunun iizerine i£erde bulunan Tiirkler Yeni 

1 Zu-n-un. 
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Kayseri’deki hiristiyanlar agzindan Yunanca bir mektup yaza- 

rak, Rumlara §u sozleri soylediler : “Beraber getirmi§ oldugu- 

muz Dual non a inanmayimz, gu n ku sizi aldatarak kendi mil- 

letine mensup kimselere teslim etmek istiyor,,. Bunun uzerine 

Rumlar arasinda g-urultu koptu ve bunlar Yeni Kayseri’den 

gekildiler, Tiirkler bunlari takip ettiler ve kiralin hem§ire za- 

desini oldiirdiiler. 

Kiral, hem§ire zadesinin 61diiriilmu§ oldugundan haber 

ahnca, buyuk bir ordu topliyarak Turk hududuna yiiriidii. 

Kiral, gida ile yiiklii arabalanni birakti, ve Rumlar, ahalisin- 

den ve gida maddelerinden mahrum kalan Tiirk koylerini 

yagma ederek ve yakarak ilerlediler. Bunun uzerine Tiirkler 

bilhassa aralarindaki piyadeler daglara saptilar ve Bet-Toman’in 

de/in gegitlerine dalarak, Rumlarin agir e§yalarini biraktiklari 

biiyiik karargaha geldiler, yagma ettiler ve arabalari yaktilar. 

Bu yiizden Rumlar iimitlerini kestiler ve Tiirkler onlara hakim 

oldular. Tiirkler dag tepelerinden kayalan Rumlarin iizerine 

yuvarliyor ve Rumlar ile atlari arasinda kari§ikliklar viicuda 

getiriyorlardi. Bunun uzerine kiral geceleyin Sultana bir elgi 

gonderdi ve sulh istedi. Sultamn kendisi de fena bir vaziyette 

oldugu igin bu teklifi kabul ederek ii? Tiirk emirini se^ti ve 

bunlar kiralin hududuna varincaya kadar ilerlediler. Rumlarin 

yagma edilen karargahinda kiliseler, haglar ve birgok e§ya 

(yani askilar ve perdeler) ile Mesihin iizerinde salp olundugu 

hagtan bir tahta pargasini ihtiva eden bir hag bulundugundan 

ve goturiilmu§ oldugundan, kiral Sultana birgok altin gonde- 

rerek bu hagi aldirdi. 

Ayni yil Mardin emiri Necmeddin 22 yil hiikiim siir- 

diikten sonra oldii. Hiristiyanlar, kiliseler ve manastirlar onunla 

dostluk §artlari iginde ya§iyorlardi. Oglu Kutbuddin onun 

yerine gegti ve Hani emiri olan amcasiyle, Dara emiri olan 

amcasiyle kavga ettiyse de daha sonra onlarla bari§ti, bunlar 

onun yanina geldiler ve ona tabi oldular. Onun olmii§ oldugu- 

na dair bir haberin yayilmasi iizerine Maaddiler arazisine akin 

etmege ba§ladilar, fakat kendisi kuvvetli ve sihhatli oldugun¬ 

dan binlerce Arabi oldiirdii, bunlardan 12000 deve aldi ve 

bunlarin gerisi kagtilar. 
Araplarin 572 (M. 1176) yilinda Selaheddin Halebe 
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kar§i karargah kurdu. Salih bu kavvetlere kar§i gelemiyece- 

gini anlayarak tevazu gosterdi ve sulh istedi. Selaheddin 

de Halep, Musul ve Kiiguk Ermenistan ile sulh yapti. Sulhun 

saglanmasi uzerine Salih kiigiik hem§iresini Se laheddine 

gonderdi, o da ondan Azaz\ istedi. Selaheddin de bura- 

sini ona verdi. Sonra buradan ayrilarak §ama gitti ve ismi • 
/ smetiiddin olan Nureddin ’in karisini zevce olarak 

aldi ve karde§i §emseddin Turan$ah' 1 §am emiri yapa- 

rak Misir a dondii. Burada Misir (Fostat) ve Kahire §ehirJerini 

?evreliyen bir sur in§a etti ve bunlann arasindaki dag iizerinde 
kaleyi in§a etti. 

Araplarin 573 ( M. 1177) ve Yunanlilann 1489 yi- 

linda Selaheddin buyuk bir ordu ile Misren’den gikarak 

Askalan a karsi hareket etti, §ehri yagma ederek esirler aldi 

ve birgok hiristiyan kam doktii. Franklar bu sirada biiyuk bir 

korku i?inde idner, ?iinkii Kudiis iin gen? kirah elefantiasis 

hastaligina ugrami§ti. Fakat vaziyet bu merkezde oldugu halde 

gen? kiral askerlerinin artiklarim topliyarak atindan indi ve 

mukaddes ha?’in oniinde yere kapanarak agladi. Herkesin 

kalbi adeta durmu§tu, hepsi de arkalarim donup ka?mamak i?in 

and i?tner ve oliinceye kadar harp edeceklerine soz verdiler. 

Bunun uzerine bunlar yagma ile me§gul olan ve Franklarin 

zaif olduklarina inanarak harp hazirligi yapmiyan Tiirklerin 

memlekete girmelerine miisaade ettiler, sonra Franklar hayvan- 

lanna bindiler ve bir nehri ge?mekte olan Tiirklerin uzerine 

?ullandilar. Bu $ehilde korle§en Tiirkler’e kar§i Franklarin ki- 

lici hakim oldu, Tiirkler de yuzlerini ?evirdiler ve susuz ?ollerin 

yolsuz beyabanlarina kari§ik bir halde dii§tuler, Franklar bunlari 

imha i?in be§ gun ge?irdiler ve bunlardan bir?ok kiime- 

ler buldular, bunlari oldurduler ve esir alailar. Selaheddin 

de adamlarindan birka?iyle Kahireye ka?ti. 

Muverrih diyor ki : "Atlara binmi? miijdecilerin ve muna- 

diierin ?ar§ilarda "Sultan muzaffer oldu ve Franklar maglup 

oldular* diye bagirdiklanm i§iderek kazamlan zaferin mahiye- 

tini ogrenmek iizere ko§tumsa da bunlara yakla§inca §u soz- 

leri soylediklerini i§ittim : "Sultamn selamette olmasindan sevi- 

nin„ ve o zaman i§in teisine gitmi§ oldugunu anladim... 

Aym yil Sultan K i 11 g Arslan, Yunan kirali Manuel 
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ile sulh yaptiktan sonra biiyiik bir ordu iie gelerek Malatya’ya 

kar§i dort ay karargah kurdu, fakat muharebeye giri§medi ve 

askerlerine emir vermesi iizerine buniar ki§i ge^irmek iizere 

kendilerine tugladan evler yaptilar, Sultan igin de mezar ta§la- 

nm kullanarak buyiik evler yaptilar. §ehrin i^inde bulunan 

emir, Dani$mend hanedamna mensuptu ve §ehir igindeki 

e§rafin aglik yiiziinden kendine ihanet etmelerinden korkuyor- 

du. Onun igin Sultan’a hemen haber gondererek nefsinin sela- 

meti namina soz almi§ ve buradan gikarak Zaid kalesine geg- 

mi§ti. Kilig Arslan da Yunanlilarin 1489 yihnin ilk te§- 

rin ayinin yirmi be§ine miisadif haftanin dordiincii giiniinden 

ba§liyarak Malatya’ya hakim oldu. 

Yunanlilarin 1490 (M. 1179) yilinda butun Franklar Kiral 

B o dw i n iie anla§tilar, Yakub kalesi denilen yerde ve Erdiin 

nehrinin kiyilan iizerinde bir §ehir kurmaga ba§ladilar. Mak- 

satlari §am’i buradan tazyik etmekti. Selaheddin Misir’- 

dan gelerek Ba’lebek’e hiicum etti. Qiinkii buradaki hakim ona 

kar§i isyan etmi§ti. Ba’lebek hakimi harp ile kar§ila§mca haya- 

tim korumak igin soz alarak Ba’lebek’i teslim etti. S e l a h e d- 

d i n buradan Filistin’e hareket etti. Franklar ona hiicum ettiler, 

onu kagmaga mecbur ettiler. Araplarin memleketini soyarak 

dondiiler. Franklar karargahlari iginae dinlendikleri ve zafer 

kazanmi§ gibi sevindikleri sirada Araplarin bir pususuna dis¬ 

tiller ve Araplar Frank muhariplerinden 100 kadarini esir aldilar 

ve Franklarin iistadim da ellerine ge^irdiler Selaheddin Frank- 

larin heniizin§a ettikleri yere hiicum ederek burasini zaptamuvaf- 

fak oldu. Frerlerin 500 ii burada bulunuyordu. Buniar Arapla- 

kuvvetine dayanamiyacaklarini goriince iglerinden bazilari ken- 

dilerini ate§e attilar ve oliinceye kadar yandilar. Bazilari da 

Erdiin nehrine dii§tiiler ve boguldular. Bir kismi da kendilerini 

surun iizerinden kayalara attilar ve pargalanarak oldiiler. Ha- 

yatta kalanlar da Araplar tarafindan oldiiriilmii§lerdi. 

Yunanlilarin 1491 (M. 1180) yilinda Yunan kirali Manuel 

hastalandi ve olmek iizere oldugunu hissederek rahip oldu ve 

tacini kiral ilar. ettigi oglu Alex’e birakti, gen^ Alex’in anasi 

olan kansini da rahibe yapti ve saltanatin hazinelerini ona 

emanet etti. Bir miiddet sonra rahibe olan kiralige 12 e§raftan 

biri ile gayr-i me§ru miinasebetlerde bulundu. Diger e§raf kira- 
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iigeyi de oglunu da atmak ve yerine Manuel’in ilk zevcesin- 

den dogan kizini tahta gegirmek ve bu kizin kocasini kiral 

llan etmek istedilerse de bunu yapamadilar. Qiinkii suikast 

ke§f olundu, e§raf bu yiizden korkarak Biiyiik kiliseye sigindi- 

Jar. §ehirde yedi gun dahilt harp oldu ve Istanbul’un iginde bir 

90k kanlar dokiildii. Kiral ve anasi ile beraber olanlar Aya- 
sofya’ya kar§i harp afetleri kurdular. 

Bunun iizerine patrik Teodosius ile kiral ve anasi kilisede 

bulunanlar di§ari giktiklari takdirde kendilerine dokunulmaya- 

cagina dair yemin ettikleri igin igeride bulunan e§raf di§ari gik- 

tilar. Fakat kiral ile anasi igtikleri andi ayaklari ile gignediler 

ve e§raftan onbirinin gozlerini oyduktan ba§ka butun tarafdarla- 

rini oldurduler. Bu yiizden son derece miiteessir olan patrik 

biitiin §ehri afarozladi ve §ehir di§mdaki bir manastira giderek 

9 ay miiddetle ganlarin galinmasim ve ibadetlerin ifa edilme- 

sini durdurdu. Oliiler e§ek le§i gibi merasimsiz defnoluyordu. 

Aym yil Sultan K 1 l 1 g Arslan, Raban’a kar§i bir 

ordu gonderdi ve Kapadokyahlar §amlilarin mukavemet eden 

ordusu kar§isinda kagtilar. Qiinkii bunlar Franklarla muharebe 
etmekte tecrubeli idiler. 

Araplarin 575 (M. 1179) yilinda Halife Miistadi oldu ve 

ondan sonra oglu Ndsir yerine gegti. Mu s t a d i ’den sonra 

oglu Ndsir 47 yil hiikiim siirdii. Bu halife tahta gegtigi za- 

man vezir At a r a o g l u’nu 1 yakalayarak hapse atti, ona zin- 

cirler vurdu ve biitiin malini aldi. Sonra onbirinci ayin onikinci 

giiniine tesadiif eden haftanin dordiincii giinii ak§aminda vezir 

olii olarak gikanldi. Bagdadlilar bundan haber alinca veziri 

ta§iyan adamin sirtindan yere attilar, iistiinii ba§im soydular, 

viicuduna bir ip gegirdiler ve gar§ilai iginde siiriiklediler. Qo- 

cuklar da onunla istihza ettiler ve nihayet Tiirkler gelip cese- 

dini gomdiiler. Aym yil iginde miithi§ kitlik oldu ve veba bii¬ 
tiin diinyayi tahrip etti. 

Yunanhlarin 1492 ve Araplarin 576 (M. 1180) yilin¬ 

da Selaheddin, Nnreddin b. Kara A r s l a n b. 

D a v u d b. Artuk yiiziinden K il 1 g Arslan ile muha- 

rebeye gikti. Qiinkii Kipa kalesinin emiri olan bu adam Sultan 

1 Attar’in oglu ~ jUaJlJ-! jbn iil-Esir, c. 11, s. 187 (O. R.). 
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KiIiq Arslan ’in damadi idi ve suitanin kizina kar§i gok 

fena muamelede bulunarak onu bir zaniye mevkiine dii§iirmii§- 

tu. Saltan onu tehdid edince korktu ve S e l a h e d d i n’e il- 

tica etti. Selaheddin de sultana bir elgi gondererek damadi- 

nin su^unu affetmesini diledi. Sultan teklifi kabul etmeyince 

Selaheddin sahil iizerindeki Franklarla dost oldu, as- 

kerlerini oplayarak Halep’e gitti ve Kara Hedar adli otlakta 

karargahini kurdu. Burada kale ile Mansur kalesi arasinda 

nehir akmaktadir. Sultan buradan hareket ederek Lugasu 

(Lugasik ?) nehri iizerinde karargah kurdu. Kara Arslan - 

in oglu Nureddin burada yanina geldi ve izzetii ikram 

ile kar§ilandi. Sonra Allah, Sultan K111 q A r s l a n'm kalbi 

ne sulh ilham etti, oda Selaheddin"e elgi gonderdi. 

Suitanin damadi bir daha ahlaksizlik etmeyecegine ve suitanin 

kizini izaz edecegine, sultana kar§i bir evlat gibi itaatli ola- 

cagina yemin ettiginden o da damadi ile bari§ti. 

Selaheddin buradan hareket ederek Ukama nehri 

iizerinde gadirlarini kurdu ve ordulari Kilikya’yi yagma ile 

me§gul oldular. Qiinkii Kilikya hakimi R u p i n mamleketinde 

bulunan Turkmen gobanlarin birgogunu oldiirmu§ ve bunlarm 

zevcelerini ve ^ocuklarini esir ederek mallarim yani davarlarini 
zaptetmi§ti. 

Bunun iizerine Rupin, Selaheddin e kar§i tevazu ve 

itaat gosterecegini bildirdi, ona birgok altinlar gondererek 

500 Tiirk esirini serbest birakti. Sulh olmasi iizerine Sela¬ 

heddin geri dondii, Kihg Arslan da Malatya’ya gele- 

rek §ehrin iki surunu yeniledi. Bu sirada Antakyah Pray ns 

Yunanli zevcesini terketti. Kendisi bu kadini Kiral Manuel 

devrinde Istanbul’da alarak zina irtikap etmi§ti. Antakya pat- 

riki onun bu fahi§e ile izaivacini takdis eden papasi ve biitiin 

§ehri afarozladi ve burada ganlarin gahnmasini ve ibadetlerin 

ifa edilmesini yasak etti. Bu yiizden Pray ns son derece hid- 

detlendi ve Franklarin biitiin kiliselerini ve manastirlarini yagma 

etti. Bunun iizerine Kudiis partrigi selahiyetli adamlarla (Kont- 

larla) birlikte gelerek Pray ns 1 teskin etti, onun gayr-i me§ru 

karisi ile ya§amasma miisaade etti, o da kilise ve manastirlar- 

dan aldigi her§eyi geri verdi. 

Aym yil iginde Musul emiri Z a n g i' nin oglu Seyfiid- 
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din Tazi b. Kevkeviiddin Mevdud vefat etti. Kendisi 

muhte§em bir hayat siirmegi seven bir adamdi ve daima §arap 

igerdi. Devrinde Musullular parlak bir sulh devri ya§adilar 

ve son derece mes’ud oldular. Onun yerine karde§i / z z ii d- 

d i n M e su d Musul emirligine ge^ti. Ona E b ii l-f e t h de- 

nilirdi ve kendisi biitiin idare i§lerinde muntazam bir terbiye 

g6rmii§tii. S el a he d din §am’a gitti ve buradan Misir’a ha- 

reket ederek Kahire kalesinin in§asini tamamladi ve karde§i 

§emsiiddevle iskenderiye’de vefat etti. 

Araplarin 577 ( M. 1181) yilinda Nureddin Zangi 

oglu Melik Salih is mail oliim hastaligina tutuldu. Olmek 

iizere oldugunu anlayinca Musul emiri ve amcazadesi Izziid- 

din Mes'ud'u gagirdi ve Haleb’i Selaheddin't degil, 

fakat kendisine teslim etmek iizere siir’atle gelmesini istedi. O 

da e§rafi topladi ve amcasmin ogluna sadakat yemini aldiktan 

sonra vefat etti. Bir rivayete gore kolelerinden biri bir salkim 

iizume zehir katarak kendisine verdi. Ba§kalarina gore emir 

belkemigi hastaligindan oldii. Halepliler onun oliimii yiiziinden 

buyuk bir matem tuttular, giinkii bu emir ruhi ve fikri mezi- 

yetleri bakimindan miikemmel oldugu gibi, §eklen de son de¬ 

rece giizel bir adamdi. Onun olumii iizerine Halepliler arasmda 

yani Halep §ehri iginde ya§ayan §ehirliler ile Halep di§inda 

ya§ayan yurukler arasinda ihtilaf gikti. Yiiriikler Sincar emiri 

imadiiddin Zangi'y\ gagirarak Haleb’i ona teslim etmek 

istediler. Fakat Halep §ehri ahalisi bunlara haber gondererek 

geri donmedikleri takdirde Imadiiddini yakalayarak kendi¬ 

sine zincir vuracaklarini bildirdiler. 

Onun gitmesi iizerine izziiddin Mes'ud Haleb’e geldi 

ve kaleye girerek burasmi aldi. Izziiddin, M e l i k Sa l i h ’in 

anasini zevce olarak aldi ve Musul’a gonderdi. Sonra eskiden 

Nureddin ’e ve babasi Zangi'ye ait olan hazineleri agti, 

sonsuz servetlerle dolu olan bu hazinelerde bulduklarmi kami- 

len Musul’a gonderdi. izziiddin, Antakya hakimi Bohai- 

mond Frayns ile iki sene miiddetli sulh yapti. Sonra kiigiik 

bir cocuk olan oglu Nureddin ’i Halep kalesinde birakarak 

emir tayin etti. Sonra buradan ayrilarak Karahisar otlaginda 
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karargah kurdu ve Sincar emiri olan karde§i / madii ddin 

Zangi ye bir elgi gonderdi. Qiinkii bu adam biitiin hazine 

ile birlikte ogullarim ve hanedanini gotiirdii. Bu zat Circesium’a 

gelerek Selaheddin e iltica etmek ve boylece babasimn 

saltanatina sahip olmak istedi. / madii ddin karde§inin el^i- 

sine §u cevabi verdi: “Haleb’i yahut Musul’u, yahut biitiin Bet 

Nahrin’i bana vermedikge geri donmiyecegim,,. izziiddin 

de yalniz Halep §ehrini, oglu kalede kalmak §artiyle, ona ver- 

mege razi oldu. imadiiddin §u cevabi verdi : “Oglunuz 

hesabina Halep’te emirlik etmegi kabul etmem,,. Buna mukabil • 
Izziiddin Bundan ba§ka Arban, Makdal ile Habur’un bazi 
yerlerini de veririm,, dedi. 

Bu miinaka§anin cereyani ve imadiiddin tarafindan 

vukubulan teklifin reddi sirasinda e§raf §u fikri verdiler: “Ha¬ 

leb i de, kalesini de veriniz de karde§inizle koruyamiyacaginiz 

ve Selaheddin e kar§i muhafaza edemiyeceginiz bir§ey iizerine 

kavga etmeyiniz. Zaten Haleb’i kaybetmek yiiziinden kederle- 

necek ne kaldi? Buradaki biitiin serveti Musul’a g6tiirmii§ bu- 

lunuyoruz,,. Bunun iizerine iki karde§ birbirlerine yemin ettiler 

ve / madii ddin Haleb’i ve etrafmi alarak Musul ile birlikte 

Sincar’i Izziiddirie birakti. 

Aym yil Franklar, biiyiik bir gemiyi, Araplarla aralarinda 

sulh olmasi yiiziinden Dimyat’a gonderdiler. Araplar hiyanet 

ettiler ve geminin igindeki 2500 Frank tacirini ve denizcisini 

esir ettiler ve musala’na devrinin son bulmu§ oldugunu bahane 

olarak ileri siirdiiler. Bunun iizerine Franklar Sazlar denizi iize- 

rindeki Ayala sahil §ehrine gittiler, burada birgok gemiler 

yaptiktan sonra Bahr-i Ahmer’de seyahat ettiler. Bu, Franklarin 

Bahr-i Ahmer’de yaptiklari ilk seyahatti, deniliyor. Franklar 

zengin mallarla dolu olan birgok Arap gemilerini zaptettiler ve 

Idab adini ta§iyan §ehrin birgok ahalisini oldiirdiiler. Fakat 

Selaheddin iskenderiye’den, develere yiiklenecek yiiklerle 

dolu gemiler gonderdi ve bunlari Bahr-i Ahmer’e aktartti. Bu 

yiizden Araplar Franklara yeti§tiler ve iki taraftan da birgok 
kimseler maktul dii§tuler. 

Yunanhlarin 1494 (M. 1183) yilinda kiral Manuel'in Is¬ 

tanbul dan siirmiis oldugu Rum e§rafindan Andronicusf Gen^ 
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Alex ile anasini kandirarak istanbul’a dondii ve kisa bir miid- 

det igin itaat gosterdi. Sonra geng kirahn anasini, ve damadi- 

ni denize atti ve Geng Alex i gizlice oldiirttu. Bundan ba§ka 

e§rafin binden fazlasim oldurerek ate§te yakti ve birgok kim- 

selerin gozlerini oydu. Bu mulevves ihtiyar adam Alex'm 

geng karisini zevce olarak aldi ve Franklari istanbul’dan suriip 

atti. Bunlar, gikip giderlerken Yunan iilkelerinde bulunan 

14.000 manastir ve koyii yaktilar. 

Sicilya kirali geldi ve Yunanhlarin §ehirlerini yikti ve ha- 

rap etti. 

Araplarin 578 (M. 1182) yilinda Selaheddin, Misir’dan 

gikarak §am’a geldi ve Haleb’e kar§i hareket ederek muharebe 

agmak istedi. Yanmdaki asilzadelerden biri evvela Firat’i geg- 

mesini, Bet Nahrin ve Asur §ehirlerinin almasini, daha sonra 

Haleb’e kar§i hareket ederse onu alabilecegini soyledi. Sela¬ 

heddin bu tavsiyeyi kabul ederek Firat’i gegti, Edessa’ya 

geldi ve onu da, Harran’i da zaptetti. Sonra Kaloncus’a gitti 

ve burasmi da aldi. Sonra Arabal’a gitti ve buradaki muhafiz- 

lar anahtarlari kendisine getirmediklerinden o da §ehri aldi 

ve onunla birlikte Maksin’i de zaptetti. Selaheddin, Ha- 

burahlara iyi muamele etti, sonra Nisibis’e gitti. Buradaki e§raf 

harbe hazirdilar, Fakat Selaheddin bu §ehre kar§i harp 

agmak niyetinde degildi, Onun igin §ehrin etrafinda bir ordu 

yerle§tirdi ve askerlere halkin §ehre girip gikmasini menetmele- 

rini soyledi. Halk §iddetli sikintiya ugradiklarindan §ehri siir’- 

atle teslim ettiler. 

Selaheddin Musul’a kar§i da her taraftan asker sevk 

ederek §ehri zaptetti. Bunun iizerine Musul emiri /z zii d d i n 

halifeye miiracaat ederek Selaheddin nezdinde §efaatte bu- 

lunmasini rica etti. Halife de Selaheddin e bir elgi gonde- 

rerek ricada bulundu. Bunun iizerine Selaheddin Musul 

halkinin yaptigi masraflari altin vererek tazmin etmelerini yahut 

Haleb’i kendisine vermelerini istedi. Musul halki “ Bizim altini- 

miz yoktur. Haleb’e gelince onun ba§ka bir emiri vardir ki 

imadiiddindir. Bize ait olmayan bir memleketi biz nasil verebi- 

liriz „ dediler. 

Selaheddin Musul’u ele gegiremiyecegini anhyarak 

burasmi birakti ve Sincar’a giderek buraya kar§i harp agti ve 
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Kutbuddin M evdud'\mog\u$ere fed din den burasim aldi. 
Selaheddin buradan tekrar Dara’ya kar§i hareket etti. Bu- 
ramn emiri Artuk oglu femsiiddin Bihram ona hizmet 
etmek uzere hareket etti ve Selaheddin’e kar§. tevazu ve 
itaat gosterdi. Selaheddin ona ait §ehri kendisine birakarak 
Harr an a gitti ve ordusuna mensup her ki§inin memleketine 
gidip kendi evinde dinlenmesini temin etti. giinkii mevsim ki§ti 
ve Araplarin orug ve bayram gunleri duhul etmek uzere idi. 
Selaheddin kiigiik bir muhafiz kuvvetle Harran’da kalmi?ti. 

Musul halki Selaheddin'in bahar mevsiminde Sincar’i 
aldigi gibi Musul’u almasindan endive ettikleri igin Halat emiri 
S a harm an' a haber gondererek kendisinden yardim istediler. 
$aharman ricayi memnuniyetle kabul ederek hem§erisinin 
oglu Mardin emiri Kutbuddin Ilgazi b. Alpi b. Temur- 

ta?'x gdnderdi. Bu zat Musul emiri Izziiddin’in amcasi 
idi. Butiin Mardin halki ile Musul ahalisi ve $aharman’m 

tarafdarlan Baraya’da toplandilar ve bunlara Halep’ten gelen 
1700 yiiriik atlisi kat.ld. ve hepsi Selaheddin ile harbetmek 
uzere hazirlandiiar. Selaheddin dii§manlarinin birle§mi§ ol- 
duklanni haber alinca rahatsiz oldu, korktu ve askerlerinin 
toplanmasi igin haber gdnderdi. Bunlar Hama, Emesa ve Bet 
Nahrin’den gelerek 8 gun iginde toplandilar. Kipa kalesi emiri 
Kara Arslan in oglu da onlarla beraberdi. ?aharman, 
Selaheddin'in askerlerini toplamakta gosterdigi gabuklugu’ 
ve askerlerinin kendisine kar§i gosterdigi sadakati takdir ede¬ 
rek Musul ve Mardin emirlerine “Mevsim ki§tir ve harp igin 
musait degildir. Her birimiz kendi iilkesine ve baharin hululu 
uzerine tekrar toplanalim,, dedi. Bunun iizerine bu kuvvetler 
eridi, bu toplanti gdziildu ve Selaheddin halifeye haber 
gondererek Musul halkmin yaptiklarim anlatti. Kendisinin on¬ 
larla degil, onlarin kendisi ile kavga etmekte olduklarim bil- 
dirdi ve halifeden Amide kar§i harp agmak igin miisaade aldi. 

Araplarin 579 (M. 1183) yihnin ilk ay.nda, yani Yunan- 
hlarin 1494 (M. 1183) yihnin mayis ayinda Selaheddin 

. n sonra Amid’i zaptetti. Bu sirada 
Amid’in emiri Nison Ri?ana oglu1 idi. Bu emir 5ehri 

* j-. — Nisan oglu Bahaeddin. Bk. jbn iil-Esir, c. 11 
200 ( 0. R.) . 

s. 
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muhasara edenlere kar§i cesaretle harp etti, fakat §ehir halki 

ondan yiiz gevirdiler, giinkii bir defa Sultan Selaheddin'm 

aidamlanndan bir kismi Amid’in iki suru arasina girmi§ler ve 

Amidliler bunlann iizerine atilarak hepsini oldiirmii§lerdi. Bunun 

iizerine Sultan Selaheddin emire §iddetli tehditler yazarak 

agir andlar igmi§, bunlari ok ucuna koyarak §ehrin igine atmi§ 

ve §ehri almadikga donmeyecegini, §ehri aimak igin kendisine 

yardim edilmezse butun §ehri tutu§turup yakacagmi bildirmi§ti. 

§ehrin igindekiler bu yiizden korkmu§lar ve nagar kalmi§lardi. 

Niscin oglu bu vaziyet kar§isinda korktu, kendi hayati ve 

ailesiniu selameti ve mallarin emniyeti namina soz aldiktan 

sonra sultanin musaadesi ile 3 g-iin iginde sarayinin iginde ne 

varsa hepsini gikardi ve boylece §ehri teslim etti. Niscin 

oglu, 3 giinluk miihlet iginde sarayindaki altin, g-urniis, 

miicevher ve e§ya namina ne varsa hepsini ta§itti. Denildigine 

gore kendisi bu 3 gun iginde servetinin angak onda birini 

ta§iyabilmi§ti. Qiinkii onun Amid iginde topladigi servet 
gok biiyuktii. 

Selaheddin, Amid’i aldiktan sonra onu igindeki her- 

§ey ile beraber Kara Arslan og’lu Nureddin'e verdi. 

Bunun iizerine bazi kimseler Selaheddint gelerek “Siz ona 

yalniz §ehri va’d ettiniz. igindeki her §eyi va’d etmediniz. 

Halbuki buradaki servet binlerce bin dinar degerinden fazla- 

dir„ dediler. Salahaddin §u cevabi verdi: “Dostumuza 

bo§ bir §ehir vermek bize yaki§maz„. Denildigine gore kulele- 

rin birinde yiiz bin mum ve kiitiiphanede bir milyon kirk bin 

cilt kilap bulunmu§tu. Selaheddin, Amid’den yalmiz bu ki- 

taplan aldi ve bunlari veziri olan Kadi El-Fa d i /’a verdi. 

Selaheddin andlar igerek Kara Arslan in emirligini 
saglamladi. 

Selaheddin Firat’i gegerek tekrar Ayintab’a gitti ve 

buranin emiri olan Kumar teki n oglu Nasihuddin §ehri 

ona teslim etti. Daha sonra Selaheddin Haleb’e kar§i 

hareket etti ve burasini muhasara etti. Buranin emiri Ima- 

diiddin §ehrin bo§ oldugunu ve askerlerinin iicret igin ken- 

disini tazyik ettiklerini gorerek §ehirde bir§ey bulunmamasi 

ve muhasara dolayisiyle §ehir di§indan bir§ey gelmemesi dola- 

yisiyle e§raftan birine “Size verecek bir§eyim yok„ dedi ve 
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§u cevabi aldi “Emirlik etmek istiyorsan karimzin altmlarim 

satin ve bunlann bedelini harbeden adamlara verin,,. Fakat 

i madiiddirim vaziyeti giinden giine fenala§ti ve §ehir hal- 

kinin kendisine gonderdigi yemege muhtag olarak ailesi ile 

birlikte bu sayede ya§ayabildi. Bunun neticesi olarak onunla 

beraber olan e§raf ile askerler harbetmez oldular. Fakat §ehir 

halki biiyuk bir gayretle miicadele ediyordu. Selaheddin 
§ehri harbederek almanin miimkun olmadigini gorerek §ehir 

igindeki e§raf ile gizli bir anla§ma yapti ve bunlari hediyeler 

ile kandirdi. Bunlar ima dud dint §ehrin teslimi ve onun 

yerine ba§ka §ehirler almayi tavsiye ettiler ve §ayet §ehri 

ba§kalari teslim edecek olursa kendisin bir dilenci gibi kala- 

cagini soylediler. Bunlar bundan ba§ka “Siz muharebe igin 

avema giiveniyor ve onlann gonderdikleri lokmayi yiyoisunuz. 

Fakat onlann da ambarlari tiikenmek uzeredir, Sizin de onlara 

verilecek bir§eyiniz yoktur. Onun igin ne yapacaksaniz §imdi- 

den yapiniz,, dediler. Imaduddin bu tavsiyelere inanarak 

Selaheddin e haber gonderdi ve kendisinden Halep 

mukabilinde Sincar, Nisibi§, Habur ve Kalonicus’u istedi. 

Selaheddin razi oldu ve kendi eli ile bir mektup 

yazarak ona gonderdi ve biitiin bunlari kendisine vei ccegine 

dair ayrica yemin etti. §ehir halki imadiiddin in Haleb’i 

teslim etmek istedigini aniayinca son deiece miiteessir 

oldular ve kalenin dniinde toplanarak en cirkin sozleile 

hakaret ettiler. Bir gama§ir ligenini getirerek igine su koydular 

ve ona “Ey karila§mi§ adam, sana hiikumdarlik degil, belki 

gama§ircilik yaki§ir„ diye bagirdilar. /madiiddin bir binadan 

bunlara bakiyordu ve hakaretlerini i§itiyordu. Bu yilin ikinci 

ayinin 18 inci giinu ak§aminda Imadiiddin, Halep kalesinden 

indi, kaleden gikarak kendisi igin kurulan bir gadirda oturdu. 

Boylece Selaheddinle beraber olanlar kaleyi ve §ehri aldi- 

lar ve imadiiddin evvelce anlattigimiz §ehirleri alarak Sin- 

car’da yerle§ti. Selaheddin, §imdiye kadar aldigi §ehirlerden 

fazla Haleb’i almaktan son derece sevindi. Anlatildigina gore 

kale kapisindan igeri girerken Kur anda yazili olan ve Danyal 

Peygambere ait olan §u ayetiokudu: “Dunya saltanatina malik 

olan Allah onu diledigine verir ve kullarimn en mutevaznna 
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nasip eder„ 1 (Daniyal, IV. 32). Sonra yanindaki e§rafa donerek 

§u sozleri soyledi: “Artik bir saltanat kurmu§ oldugumu anliyo- 

rum. Ben Nareddin’in bahtiyarligina haset etuedim, Fakat Ha- 

leb'i isitiyordum ve ondan ba§ka bir §ey ozlemiyordum,,. S e la¬ 

ke d din Haleb’e hakim oiduktan sonra birgok vergileri kaldirdi 

ve resimleri indirdi ve birgok atiyyeler verdi. Bunlarin degeri 

850.000 dinar* du 

Haleb’e karsi harp sirasinda Selaheddin’in kiigiik karde§i 

Taculmiiluk Buri (Turi?)“ yaralandi, birka^ giin hasta 

yatti ve oldu. Denildigine gore Selaheddin onu hastahgi 

esnasma ziyaret ederek §u sozleri soyledi: “Miijde olsun, Qunku 

Haleb’i aldik ve bnndan boyle senin olacak,,. Gen$ adam §u 

cevabi verdi : “Hukiimdarlik ya§ayanlara aittir. Ben ise oluler 

sirasindayim. Haleb’i agir bir bedel mukabilinde almi§ bulunu- 

yorsunuz. Qunkii onu aimak mukabilinde beni kaydediyorsu- 

nuz„. Taciilmuluk harp meydanlarinda son derece cesaretle 

dov(i§en bir adamdi ve onun oliimu yiiziinden Selaheddin 

de, kendisi ile beraber bulunanlarin hepsi de aci aci agladilar. 

Bu sirada Harim emiri kalesini Franklara satmak istedi 

ve kale muhafizlari bunun farkina vardilar. Emir bir gun eg- 

lenmek igin giktigi zaman geri doniince muhafizlarin kale kapi- 

larini agmadiklarim ve kendisini di§arida biraktiklarini gordii. 

Muhafizlar Selaheddin e haber gondererek kaleyi ona tes- 

lime hazjr olduklarmi bildirdiler. Sultan da karde§inin oglu ile 

amcasinin oglunu kaleyi aimak iizere gonderdi. Fakat muha¬ 

fizlar sultanin bizzat gelip kaleyi teslim almasini istediler. Sul¬ 

tan bu musliimanlara hediyeler vererek onlari kaleden gikardi 

ve kale emirine bir ceza vermedi. Qiinkii buradaki e§raf ona 

yardim ettiler ve muhafizlarin ona dair yalan soylediklerini 

anlattilar. 

Selaheddiny oglu Me li k et-T a hi r* i Halep kalesine 

yerle§tirdikten sonra §am’a gitti. Burada bir bir ordu toplaya- 

1 Danyal kitabindaki ayet «Insan hiikumeti iizerinde miitealin hakim 

idigii ve am istedigine verdigi . . .» tarzmdadir. Kur’amn ayetleri ise 

Isra suresinin sonlarindadir ve «Ey miilkiin sahibi olan Allahun ! Sea 

miiikii diledigine verirsin, belki dilediginden alirsin. Diledigini azab kilar- 

sin, diledigini zelil edersin* mealindedir (O. R.). 

2 ibn iil-Esire gore (Bk. c. 11, s. 202). 

? dU-* = Melik iiz-Zahir. Bk. ibu iil-Esir, c. 11, s. 204 (0. R.). 

Ebul - Farac Tarihi, F. 28 
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rak Karak kalesine kar§i hareket etti ve bu kaleye kar§i §id- 

detli bir harp agti. Bunun lizerine franklar toplandilar ve bu- 

rasini zaptetmek istediler. S e l ah e d din bunun lizerine Karak 

kalesini birakti ve §arria dondii. Selaheddiriin karde§i 

Melik\ Adi l Misir’dan gelerek kendisine birgok altin getirdi, 

o da onu Haleb emirligine ve ona bagli olan Raban ile Firat 

kiyilarina ve Hama’ya kadar uzanan iilkelere emir tayin etti. 

Adil Haleb kalesine gitti ve Selaheddinin oglu Tahir 

burada 6 ay kaldiktan sonra Halep’ten gikti ve babasinin ya- 

nina gitti. 

Araplarin 580 ( M. 1184) yilinda Selaheddiri Karak’a 

kar§i harp igin hazirlandi ve Nureddin’i Kipa kalesinden, 

karde§i A d i /’ i Halep kalesinden ve Takiyyiidd i n i Misir’dan 

getirterek hepsini Karak kalesine kar§i topladi. Franklar da top- 

lanmi§ olduklari igin Tiirkler korktular. Selaheddiri, Ka¬ 

rak kalesine kar§i kurulan harp aletlerinin yakilmasim emret- 

tikten sonra buradan ayrildilar ve §amrin (Samaria) iilkesine 

giderek burasini yagma ettiler. Bunun lizerine Karak emiri 

Pray ns A mat ( Arnoldus, Renaud de Chatillon ) daglara 

gekildi, sonra Karaka girerek onu onu son derece tahkim etti. 

Antakya emiri Pray ns da 200 atli ile Harim’e gitti ve bu¬ 

rasini tahrip ederek Demir koprii adini ta§iyan yerde vazife 

goren Arap atlilann bir^oklarim oldiirdii. Franklar burasim 

zaptettiler. Bundan ba§ka araplarin dag basinda kurduklari 

pusuyu tahrip ederek 400 piyade ve 20 athyi kamilen oldiir- 

diiler. 

Ayni yil iginde Kutbiiddin Ilgazi b. Necmeddin 

A l pi b. Temiirta§ b. ilgazi b. Artak vefat etti ve onun 

yerine Mardin emirligine kiigiik bir gocuk olan Hiisameddin 

Y av l a k Arslan ge^ti. Tahiriiddin § a ha r man bu 

gocugun dayisi oldugu igin memleketinin idaresine babasinin 

kolelerinden biri olan N e t a m e d d i n i1, tayin etti. Bu N e t a- 

meddin gocugun anasi ile evlendi ve iilkeyi iyi idare etti. 

Daha sonra Hiisameddin adli gocuk oldii. Kendisinden da- 

ha kuguk karde§i olan ve babasinin adi Kutbiiddin ismini 

ta§iyan go^uk Netameddin tarafindan karde§inin yerine 

1 Nizameddin olaca k. Bk. ibn iil-Esir, c. 11, s. 207 ( 0. R.)* 
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ge^irildi. Bu gocuk yalmz sureta hiikiimdardi. Qiinkii biitiin 

hiikumet Neiameddinin ve onun kolesi L u l u ’nun elinde 

idi. 
Qocuk biiyiiyerek ancak sureta hiikiimdar oldugunu ve 

hakikatte hiikiimdarhk etmedigini goriince birgun goriinii§te 

ziyaret kasti ile hasta olan Ne t a m e d d i ri\n yanina gitti. 

Ziyareti miiteakip Lulu onu izaz etmi§ olmak i^in kendisini 

kapiya kadar ugurladi. Ikisi dar bir gegide varinca Kutbud- 

d i n, Lulu yu bir han^erle vurdu ve oldurdu. Sonra hasta 

yatan /V e t a m e d d i n’e donerek onu da oldurdu ve ikisinin 

kafalarini alarak kaleden e§rafin iizerine atti. Bunlar bu kafa- 

lari gorerek Kutbiidd in den korktular ve ona itaat ettiier. 

Bu katil hadisesi Araplarin 601 senesinde (M. 1204) vuku buldu. 

Netameddin 20 yil hiikiim siirdii. 

Araplarin 581 (M. 1185) yiiinda Selaheddin Haleb’e 

gitti ve buradan Firat’i gegerek Edessa’yi, emiri olan Zpy- 

ne ddin oglu M at a f a r ad-din1 den aldi. Sonra Ra’s Ayn’a 

ve buradan Dara’ya gitti. Kara Arslan oglu I made ddin 

burada hasta olan ve gelmege kudreti olmayan karde$i 

Nureddin yerine geldi. Selaheddin buradan Balad’a 

dogru gitti. Sonra Musul’a kar§i hareket etti. Erbil emiri 

Zeyn addin b. A l i Kuj k ile karde§i Harran emiri Muzaf- 
/ eriiddin, Selaheddin ile beraberdiler. Selaheddin 

Musul’u tazyik etti ve §iddetli bir muhasaraya tabi tuttu. Mu- 

sul emiri izziiddin anasi olan Artuk ogullarina mensup 

kadin Zangi og\u N u r e d d i n\n kizi ile birlikte Musul dan 

^ikarak burasini Izziiddirie birakmasi, eski giinleri hatirla- 

masi ve Zangi hanedanin gordiigii iyilikleri unutmamasi igin 

Selaheddin e yalvardilar, kar§isinda agladilar ve eteklerine 

sarildilar. Fakat Selaheddin ricalarini kabul etmedi ve iimit- 

lerini kirdi. Bunlar ye’s iginde geri doniince biiyiik kii^uk 

biitiin Musul halki hiddet ettiier ve atabeg Zangi hanedamna 

kar§i muhabbetlerini gosterdiler. Sonra §ehirin biitiin surlarini 

biitiin kuvvetleri ile saglamlayarak candan harbe giri§tiler ve 

Selaheddin in efendilerinden gordiigii iyiliklere nankorliikle 

kar§ilayan bir adam oldugunu soyleyerek ona hakaret ettiier. 

1 a-^'A*** — Muzafferiiddin Bk. Ibniil-Esir, c. 11, s. 208 ( 0. R.)- 
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Bunun iizerine Se l a h e d di n Musul’u zaptetmek iizere bir ordu 

birakarak kendisi Halat’a gitti. Qiinkii buranin emiri olan 

$aharmari in oldiigiinii ve kolesi Buhtamar in1 yerine 

gegmi§ oldugunu, bu adamin Halatlilar tarafindan $ok sevil- 
dig-ini ogrenmi§ti. 

Buhtamar, Iran hakimi // d a g u z ( 11 d a g ur ?) oglu 

P e hi iv a n’in 2 3 kendisine kar§i hareket ettig'ini ogrenerek Se l a- 

heddindtn yardim istedi ve Halat’i kendisine teslim edecegini 

bildirdi. Selaheddin Halat’a vardigi zaman Buhtamar’in 

§ehiri qok iyi tahkim etmi§ oldugunu ve kendisini kar§ilamaga 

gikmadigim gordii. §emseddin Pehlivan da Iran’dan gelerek 

Halat’in diger cephesinde karargahini kurmu§tu. O da Halat’a 

kar§i harp agmak iizere idi. Fakat kendisine §u sozler 

soylendi : “ §ayet siz Buht amar\ tazyik edecek olursamz 

Halat’i Selaheddin't teslim eder ve siz onun civarinda hu- 

zur yiizii gormezsiniz „. Bu yiizden Pehlivan, Buhtamar 

ile muhabere etti, ona gok iyi sozler soyledi, akrabalarmdan 

bir kizi ona zevce olarak verdi ve burasini birakip gitti 

Selaheddin, Halatlilarin ve IranJilarm anla§tiklarini 

gorerek Maiperkat'a dondii. Qiinkii buranin emiri olan 

Mardin emiri Kutbu d din olmii§ ve evvelce anlattigimiz 

gibi kiigiikoglu onun yerine gegmi^ti. Selaheddin buraya 

kar§i harp a$ti h §ehrin i^inde ordu kumandani olan Esediid- 

din Brikas- ile Kutbiiddin in kansi olan Hatun ve kizlari 

askerlerini harp i<pn te§vik ediyorlardi. Harp uzadigi igin S e- 

l ah e d din kadini vaatlerle kandirarak Hatka 4 kalesinin kendi- 

ne birakilmasini rica etti ve Maiperkat’i Selaheddint vere- 
A 

rek Hatka’ya gitti. Amid emiri Kutbiiddin S 6 k m e n b. 

Kara Arslan Selaheddin’e geldi ve ikram ile kar§ilanarak 
§ehrine dondii. 

Selaheddin Maiperkat’tan hareket ederek Karaman 

nehri iizerinde karargahini kurduktan sonra buradan Dicle nehri 

uzerindeki Kafi Zammar’a gitti. §ehirlerinin muhasarasindan 

1 — Beytemiir Seyfiiddin. Bk. ibn iil-Esir c. 11 s, 239 (0. R.). 

2 Azerbeycan ve Hemedan hiikiimdari §emsiiddin Pehlivan b. ildeniz 

(Ibn iil-Esir, c. 11, s. 209). 

3 ' (ibn iil-Esir c. 11 s. 110). 

4 Bk. ibn iil- Esir, c. 11, s. 210). 
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muztarip oian Mosul halki aym kadmlari tekrar Selaheddinz 

gondererek sulh igin yalvardilar. Bunlarla beraber olan Sincar 

zur iilkesi ile Zab ve Bet Vazik nehirleri arasindaki §ark 

iilkelerini ve daha ba§ka yerleri S e l a h e d d i n’e verdiler. 

Musul’da Selaheddin adina hutbeler okumagi, zuza ve 

dinar lar iizerinde ismini basmagi taahhud ettiler ve boylece 
sulh oldu. 

Selaheddin Harran’a gitti ve burada gok agir bir has- 

taliga tutuldu ise de §ifa buldu. Selaheddin Harran’da hasta 

yattigi sirada amcasinin oglu N u r e d d i n b. Esediiddin 

? i r k u h yaninda bulunuyordu. Bu adam S e l a h e d d i n’in 

ya§amiyacagim sanarak onu birakip kendi §ehri olan Emesa’ya 

gitti. Buradaki gen^leri toplayarak Selaheddin'in oliimii 

iizerine saltanatin kendisine ge^mesi i^in bunlara andlar igirdi. 

Fakat Selaheddin iyi!e§tigi halde Nasiriiddin oldii 

ve Selaheddin Emesa’ya giderek ona ait her§eyi aldi, 

kiigiik bir £ocuk olan ogluna Melik Miicahit ismini verdi 

ve onu babasinin yerine gegirdi. Denildigine gore bu gocuk 

bir yil sonra Selaheddin ile kar§ila§ti, o da ona §u suali 

sordu : “Kur’andan hangi sureye kadar ezberledin?,, Qocuk da 

§u cevabi verdi: “§u ayete kadar ezberledim : Onlar ki ok- 

siizlerin mallarini nahak yere yerler, ate§ yemi§ olurlar „ . S e- 

l e h a d d i n gocugun zekasina hayran olarak “Bu $ocuk bu 

sozleri bile bile soyledigine gore ondan korkmak gerektir,, 
dedi. 

Yunanlilarin 1496 (M. 1185) yilinda Istanbul’da tiranhk 

eden Andronicus, I s i k y o s ( Melek ishak ? ) namindaki 

asilzadeyi oldurmek istedi. Bu adam Kiral Manuel haneda- 

nindan hayatta kalan biricik kimse idi. fsikyos evini tah- 

kim etti ve Andronicus ’un yanina girmek iizere ordu 

kumandanini gondermesi iizerine kilicini gekerek ordu kuman- 

danmi oldurdii. Sonra onun atina bindi ve kan damlayan 

kibci elinde oldugu halde buy ilk kiliseye gitti. bagirdi. Burada 

bulunan ve Andronicus ’tan eza goren e§raf ile halk onun 

etrafina toplandilar, kiliseye girdiler ve patrigi zorlayarak 
• 
I s i k y o s ' u kiral ilan ettiler. Andronicus hadiseyi ha- 
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ber alarak sarayindan gikti ve deniz yolu ile ka^mak istedi. 

Fakat ona yeti§tiler ve onu istanbui’a gevirdiler ve diri o!du- 

gu halde etlerini b^aklarla keserek oliinceye kadar bu §ekilde 

hareket ettiler. Andronicus buyuk i§kence!er gektikten 

sonra biiyiik bir kalabahgm ortasinda ate§e atilarak yakildi. 

Aym yil Kudiis kirali B o d w i n ’in ugradigi elefantia- 

sis hastahgi agirla§ti, o da saltanati hem§iresinin kiigiik 

ogluna devretti ve bu ^ocuga Bodwin (V.) adi verildi ve kiral 

aym yil vefat etti. 

Araplarin 582 (M. 1186) yilinda Selaheddin §ifa buldu 

ve Harran’dan Haleb’e ve buradan Emesa’ya gitti. Buraya 

vardigi zaman karde§i Semsiiddin in oglu N a s i r u d d i n'\n 

dlmekte oldugunu gorerek onun oglundan Ernesa kaiesini aldi 

ve burada birgok ganimetler buldu. Selaheddin buradan 
a 

§am’a gitti, sonra geri donerek Halep’i karde§i Adi l den aldi 

ve kendi oglu Me lik T a hi r’e verdi. Selaheddin §am’i da 

diger bir oglu olan Melik Afdal'e, Misir’i da yine kendi oglu 

olan Melik Aziz'e verdi ve onu Misir’a karde§i Adi l ile 

birlikte gonderdi. Karde§inin oglu Takiyyiiddin Misir’in 

elinden gittigini haber alinca miiteessir oldu ve Afrika’ya 

gitmek iizere hazirlandi. Fakat Selaheddin ona haber gon- 

dererek yola gikmaktan menetti ve onu huzuruna getirtti. Ona 

teselli vermek igin kendisini cesareti dolayisiyle yamna aldi- 

gini soyledi ve ona Hama, Maarra, Selemye, Mabug ve Necm 

kalelerini verdi, ustelik Maiperkat’i da ona devretti. Sonra oglu 
Melik Mansur u Misir’daki askerleri ile birlikte getirtti. Onun 

kolesi olan Buz ah ah gelmek istemiyordu, onun igin garba 

gitti ve Afrika’da hiikiim siirdii. 

Yunanlilarin 1497 ( M. 1186) yilinda Seyyarelerin altisi 

Mizan burcunda birle§tiler. Yalniz Merin harigte kaliyordu. 

Hadise ey 1 ulun 14 (incii giinii ve Araplarin 6 inci ayinin 29 

uncu giinii vuku buldu. Biitiin hey’etgiler umumi bir tufan 

olacagini ve diinyamn miithi§ bir kasirgaya ugrayacagim, 

biitiin insanltk aleminin Nuh zamamnda oldugu gibi helak 

olacagini soylediler ve sularin biitiin diinyayi kaplayacagtm 

bildirdiler. Herkesten fazla Konya sultani Killc Arslan 

bu budalaca iafiara inandi ve yigin yigin paralan bo§ yere 
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israf ederek yeraltim kazdirdi ve yerin diplerinde muhkem 

evler yaptirdi. 

Fakat §ani yiice olan Allah biitiin bu kehanetlerin bo§ 

ve asilsiz oldugunu gosterdi. Miineccimlerin tayin ettikleri gun 

hulul edince birgok kimseler kazdiklan yerlere ve magaralara 

iltica ettilerse de o gun hava her zamankinden daha sakin 

gegti ve yalmz her zaman oldugu gibi bir arahk giine§ tutuldu. 

Hiikiimdarlar da, avam da yalanlari yiiziinden muneccimlere 

hakaret ettiler. Me§hur hey’etgilerden biri olup aym kehanetleri 

iieri stiren biri “Bunlar hesaplarinda yanildilar,, dedi. Sultan 

kendisini gagirarak buna dair sual sorunca aym cevabi verdi 

ve kehanetlerinden birinin de vukubulmayacagim ve insan 

ogullarinin bir felakete ugramayacagim bildiren bir beyan- 

name yazdi. Sultan bunun boyle olacagini nereden bildigini 

sorunca, o da §u cevabi verdi : “Yer yiiziinii tufan kaplaya- 

cak olursa beni muahaze edecek bir kimse hayatta kalmaz. 

Olmazsa ben dogruyu soyIemi§ oldugum j^in ayrica mtikafat 

goriiriim,,. Sultan da guldu ve ona bir atiyye verdi. 

Bu sirada Antakyci emiri Pray ns, S e l a h e ddi n’le 

sulh yapti ve Kilikya hakimi Rupin '\ hainane bir surette yaka- 

layarak ona zincirler vurdu ve bir mahpese kapatti. Sonra bir 

ordu toplayarak Kilikya’yi istila etti. Leon §iddetle mukavemet 

etti ve Pray ns zillet iginde geri dondu. Daha sonra Ermeniler 

ona 30.000 dinar ile Mopsoestia’yi ve Adana’yi verdiler, o da 

Rupin i serbest birakti. Rupin kurtulu§ akgesi verilerek 

serbest kaldiktan sonra biitiin bu yerleri geri aldi. Pray ns 

da yagmaci akinlari ile biitiin Kilikya’yi tahribe koyuldu. 

Bu sirada, iran hakimi Pehlivan oldiiriildii ve arada 

birgok katiller oldu. Bundan ba§ka Kurtler ve Turkmenler Nisi- 

bis civarinda birbirleri ile dovii§tiiler. Sebebi, bir Tiirkmenin 

diger Tiirkmenlere mensup bir kadini ahp gotiirmesi idi. Yapi- 

lan diigiinde, misafirler Zavzan’daki bir Kiirt kalesinden geger- 

lerken Kiirtler yolu keserek verilen ziyafete i§tirak etmek iste- 

diler. Turkmenler kar§i geldiler, fakat Kurtler sayica iistiin 

olduklari igin bunlari yendiler ve gelini ahp kalelerine gotiir- 

diiler. Bu yiizden biiyiik bir muharebe koytu, yollar kesildi. 

Tacirlerin kervanlari yagma edildi ve iki taraftan 10.000 kadar 

kimsenin kani dokiildii. 30.000 kadar Kiirt toplanarak Habura 
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civarinda Tiirkmenlerle harp ettiler, maglup oldular. Maktul 

du§enler Habura nehrinin kiyilanndan Nisib’e kadar siiriik- 

lenmi§lerdi. Iki defa bunlar Musul civarinda kar$ila§tilar ve 

Kiirtler hezimete ugradilar. Tiirkmenler Kiirtleri miiteaddit de- 

falar Suriye’de maglup ettikten sonra bunlari Kilikya’ya kadar 

takip ettiler, erkekleri ve kadinlari, hatta gocuklari oldiirduler. 

Tiirkmenler butun Suriye ve Bet Nanrin’deki butun Kiirt- 

leri kirdiktan sonra Ermenistan’i istila ettiler ve 36.000 Erme- 

niyi kole olarak aldilar ve bunlari sattilar. Bunlar Garbia 

(Cirbid) daki buyuk manastiri da yaktilar ve rahipleri oldiirdii- 

!er. Siiryanllerden de 170 ki§i Mardin’deki Tel Besmi’de oldii- 

riilmii§lerdi. Zirh ta§iyan ve Malatya sultanligi dahilindeki 

Klavdia iilkesindeki Ambron koyiinden olan 200 gen^imiz de 

katledilmi§lerdi. Biitiin Kapadokya’da ve Malatya’da §iddetli 

muharebeler oldu ve birgok kanlar dokiildii. Araplarla Ismaill- 

ler muharebe meydanlannda kar§ila§tilar ve birgok ki§iler 
maktul du§tuler. 

Aym yil Franklar arasinda aynhklar oldu. Qiinkii Tabe- 

riye hakimi, oliimii sirasmda kiigiik oglunu Trablus kontuna 

yeti§tirilmek iizere vermi§ti. Bir miiddet sonra bu gocuk oldu 

ve idare anasina kaldi. Bu kadin, ismi Kai (Gui Eusignan) 

naminda olup hiikiimdarlar hanedamnda mensup olmayan bir 

adama goz dikmi§, onun karisi olmu§ ve taci onun ba§ina 

gegirmi§ti1. Trablus kontu bu yiizden miiteessir oldu ve Sela- 

heddin tarafina katilarak kirali^e ile kendi dinda§lan aley- 
hine gukurlar kazmaga ba§ladi. 

Araplarin 583 (M. 1187) yilinda Selaheddin, Pray ns Ar- 

n at in verdigi andlari bozdugunu, Arap tacirlerinin kervanlarim 

soydugunu ve bir ordu topladigini gorerek harp igin hazir- 

landi. Selaheddin biiyiik bir ordu ile Karak kalesine 

hiicum etti ve etraftaki agaglan kesti ve koyleri tahrip etti. 

Sonra burasim birakarak §avbak'a hiicum etti, orada da aym 

§eyleri yapti. Oglu Melik Afdal de Taberiye’ye gitti ve etrafi 

1 Bedjari in notu^ «SebeIla, yahut Izbaila, Kudiis’iin dordiincii kirali 

olan Bodwin’in kiz karde§i ve V. Bodwin’in anasi idi. Bu kadin, 

dul kalinca karde§inin istegiyle Ejuy’un karisi oldu. Iki Bodwin’in oliimii 

iizerine butiin memleket ona kaldi ve kocasi yalmz Taberiye’nin degil Ku- 

diis’iin de kirali oldu ». 
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yagma etti. Franklar buna kar§i Araplarla harbettiler ve Araplar 

az kaldi biisbiitiin kinlarak vahim bir hezimete ugrayacak ve 

kagacaklardi. Haleplilerin metaneti onlari bu akibetten korudu, 

Franklar de §ehirlerine dondiiler ve Melik Efdal ile yaninda 

bulunanlar Selaheddint gittiler. 

Bunun iizerine Frank kirallari ve asilzadeleri toplanarak 

araplarla harp meselesini konu§tular. Trablus kontu §u fikirde 

idi: “Bilirsiniz ki karde§lerim, Selaheddin ile harbermekte 

kuguk bir tehlike ile kar§ila§mayacagiz. Qiinkii kendisi once 

avamdandi, §imdi ise biitiin Misir’a, Filistin’e ve §arka kadar 

heryere hakimdir. Bana kalirsa yapilacak i§ onunla sulh iizerine 

ya§amak ve yerli yerinde kalmaktir. „ Daha sonra yeni kiral 

olup Taberiye kiraligesi ile evlenen Guy magrur bir tavirla §u 

sozleri soyledi: “Benim dii§iinceme gore harbetmekten ba§ka 

gare yoktur,,. Bunun iizerine kont §u sozleri soyledi: “O halde 

bu arzunuzun akibetini goreceksiniz,,. 

Se la h e dd i n de asilzadelerini topladi ve onlardan fikir 

sordu. Onlar da §u fikiri ileri siirdiiler: “Bu sirada Franklarla 

dovii§mek dogru degildir. Qiinkii butiin kuvvetlerini toplami§ 

bulunuyorlar. Evvela Franklarin ellerindeki memleketlerin kuv- 

vetini bir dereceye kadar yipratalim, onlari daginik ve peri- 

§an bir hale getirdikten sonra hepsini birden imhaya imkan 

hasil olur „ . Fakat Se l a h e dd i n bunlarin bu tavsiyesini kabul 

etmeyerek §u cevabi verdi: “Ben bir daha ne zaman bu kadar 

cemaati bir araya toplayabilirim ? Onun igin kendinizi kuvvet- 

lendiriniz ve dovii§iiniiz. Sonra Allah ne dilerse o olur,,. 

S e l a h e d d i n daha sonra atina bindi, askerlerini yola 

gikardi ve Taberiye golu etrafinda Erdiin nehrinin iizerinde 

karargahini kurdu. Franklar da Sifurya adli bir yerde toplan- 

dilar. Iki ordu harbe ba§lamadan giinlerce karsi kar§iya bek- 

ledi. Daha sonra Selaheddin askerlerinden bir kismini 

geceleyin gizli bir yoldan Taberiye §ehrine kar§i gonderdi. 

Bunlar giin dogunca harekete gegtiler, §ehrin i^ine girdiler ve 

§ehri kili£ ve ates i^inde biraktilar. Kiralige, gok saglam olan 

kalesinde bulunuyordu h Kocasi Guy hadiseden haber alarak 

1 Bed j an in notu : «Bu kral^e Kudus kirali^esi Isabella degildi. 

Taberiye kontu Raymond’un karisi idi». 
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elbisesini gikardi ve Franklari Araplarla dovii§mege te§vik etti. 

Hepsi de butun §iddetleri ile Araplara yiiklendiler. 

Ak§amleyin iki taraf birbirine gok yakin bir yerde bulu- 

nuyorlardi ve o gece iki taraftan bir kimse de uyku uyumadi. 

Araplar, Erdiin kalesine hakim olduklan igin Franklar biitiin 

geceyi susuz gegirdiler, giinkii su tedarik edebilecek bir yer 

yoktu. Bu da onlan dovii§mege te§vik etti. Giin dogar dog- 

maz Araplar Eranklarin ari gibi harbe atildiklarini ve yuzlerini 

gevirmediklerini gorerek son derece korktular ve korkudan 

bacaklari titredi. Selaheddin Araplarin gev§ekligini seze- 

rek derhal ortalarina ko§tu, yiiksek bir sesle bagirdi ve bal 

gibi tath oidugu kadar, zehir gibi aci sesini hepsine i§ittirdi 

ve boylece araplar onun tesviklerini ve tehdiilerini anladilar. 

Daha sonra Selaheddin' in kuvvetli bir geng olan 

M a n g u r a s adli bir kolesi Araplarin safindan gikarak Frank- 

lann iizerine atildi, onun iki ordu arasina varmasi iizerine 

Franklardan bir kuvvetli muharip onu kar§ilamak iizere ilerle- 

di ve mizragimn bir darbesi ile onu atindan yuvariayarak 

elbiselerinden yakaladi ve Franklarin tarafma gotiirdu. Frank¬ 

lar da onun ba§ini kestiler. Bu hadise Franklarin §evkini art- 

tirdi. Qiinkii oldiiriilen genci Selaheddin'in ogullarindan 

biri sanmi§lardi. Bunun iizerine igi fesat dolu olan Franklarin 

zaferi kazanmalanndan endi§eye dii§en ve evvelce harbedilme- 

mesin tavsiye ettigi igin mii§kiil bir vaziyete dii§en kont, Frank- 

lari alip Araplara meydan okumak istedigini soyledi ve atina 

binerek Araplarin tarafma gidince Araplar onun gegmesi igin 

saflarini agtilar. Qiinkii aralarinda bu §ekilde hareket igin bir 

anla§ma vardi ve araplar kontun kendi dinda§lari ile bari§ik 

olmadigini biliyorlardi. Arap saflari arasindan gegen kont, 

kendi §ehri olan Trablus’a gitti. Bunun gitmesi iizerine Franklar 

hezimete ugradilar. Qiinkii iglerinden bir kimse digerine giiven- 

miyordu. Fakat buna ragmen dovu§mekten ba§ka gare bulun- 

madigi igin Franklar kiliglanni gekerek Araplara kari§tilar, fakat 

bir§ey kazanamadilar. Qiinkii kontun gitmesinden sonra Frank¬ 

lar her iimidi kaybetmi§ adamlar gibi idiler. Araplar Franklara 

galip geldiler ve Taberiye hakimi (Kudus?) Guy u ve Karak 

emiri Pray ns Arnat'\> zavalh Frerlerden ve Hospitallerden 
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vs. den bir^oklarim esir aldilar. Bunlarin pek azi, kagmaga 

imkan bulmu§lardi. 
Harbin bitmesi iizerine Selaheddin ^adirinda otur- 

du ve asilzadeler etrafinda toplandilar. Selaheddin in 

emri ile kiraligenin kocasi, Gay ve Frayns Arnat hu- 

zuruna getirildiler. Selaheddin, G uy' a hiirmet goster- 

di, onu yaniba§inda otartta ve Arnat'i da oturttu. Guyy 

susuzluktan yandigi igin oturur oturmaz su istedi. Selahed¬ 

din de emretti ve ona karla sogutulmu§ su getirildi. Guy su- 

yun yansmi igtikten sonra yarisim A mat's uzatti o da igti. 

Selaheddin “Ben emretmeden sizin ona su vermeniz dogru 

deg*ildir„ dedi. Guy da §u cevabi verdi: “Susuzluk bir oliimdiir 

ve sizin on iki kerre oldiirmeniz gerekmez. Maglubiyet, maktul 

dii§mek demektir. Size de iki kere katletmek yaki§maz„. Bu 

sozler suitani memnun etti ve asilzadeler israr etmemi§ olsa- 

lardi sultan Arnat'in hayatmi bagi§lamaga hazirdi. Asilzadeler 

“Bu adam ya§amaga layik deg-il. Qiinkii nice defalar sadakat 

andim i^tigi halde yalan soyiedi,, dediler Bunun iizerine Se¬ 

laheddin bunlarin ikisini kendilerine hazirlanan gadira 

gonderdikten bir saat sonra Arnat'\ huzuruna getirtti ve 

kilicini gekerek onu kendi eli ile oldiirdii. Arnat harp i§le- 

rinde tecriibeli ibir ihtiyardi. Kuvvet ve cesareti hudutsuzdu ve 

Araplar ondan qok korkuyorlardi K 

Selaheddin daha sonra Taberiye kalesine gitti. kira- 

ligeyi and igmek sureti ile igfal ederek kaleden gikardi, 

onu biitiin maiyyeti ile ve mallari ile birlikte Tirabulus'a gon- 

derdi ve ona hediyeler de verdi. Esir edilen ve sayilari 80 e 

varan Frerler ve Hospitaller kamilen katlolunmu§lardi. Kendisi 

bunlarin gogunu 500 er dinar mukabilinde kendi atlilarindan 

satin alrni§ti ve bunlarin diger Franklarin hepsinden daha 90k 

fazla Arap dinini tahrip ettiklerini ve kendi dinlerinin zaferi 

i$in kan dokmegi ho§ gordiiklerini ve bunun igin hepsini 61- 

diirdiigiinii soyiedi. 
Selaheddin buradan Akkays geldi ve biitiin e§raf 

deniz yolu ile Sur’a kagtilar. Zavalli halk ise canlarina doku- 

nulmayacagina dair soz almi§lardi. Selaheddin, Akka’dan 

1 Bedjariun notu : «Arnat miisluman olmak istemedigi i^n Sela- 

heddi.i tarafindan 61diiru 1 mu§t«i». 
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sonra Hayfa, Nablus ( ki §amrin’dir ) Tabnin, Sayda, Kayseri, 

Yafa, Beyrut ve Nasira’yi zaptetti. Arap iilkelerinde ya§ayan 

hiristiyanlarin bu sirada ugradiklari istihza ve hakaretin dere- 

cesini kelimelerle tasvire imkan yoktur. Jubeyl emiri de esir 

dii§mii§ oldugu igin §ehrini teslim ederek kendini kurtardi. 

Selaheddin, Askalan’a hucum etti ve burasinm muha- 

riplerle dolu oldugunu gorerek §iddetli bir muharebe agti ise 

de burasim almaga muvaffak olamadi. Sonra kendi nezdinde 

esir olan Taberiye hakimi ( Kudus kirali )’ne Askalan’i teslim 

ettigi takdirde onu serbest birakacagini soyledi. Kiral, Aska- 

lan hakimini nezdine gagirdi ve §ehri teslim etmesini emretti. 

Askalan hakimi itiraz edince kiral kendisini muhafaza eden 

Araplara hakime ve onunla beraber bulunanlara zincir vurma- 

larini soyledi. Bunlara zincir vurduktan sonra kiral §ehirde 

bulunanlara haber verdi ve §ehri teslim edip canlarini kurtar- 

malarini soyledi. Bunlar da itaat ettiler ve §ehri Araplara tes¬ 

lim ettiler. Sur ahalisi de §ehirlerini teslim etmek iizere iken 

Markis namindaki bir kont (Italya’daki Monferat markizi 

Conrad) geldi ve burasim ehemmiyetle miidafaa etti. 

Selaheddin buradan Kudiis’e giderek karargahini 

ona kar§i kurdu ve §ehrin kuzey tarafindaki kapisina kar§i 

kuvvetli harp alati yerle§tirdi. §ehrin bu tarafi geni§ti ve 

muhariplerin hareketlerine muvafikti. Muharebe 3 gun §iddetle 

devam etti. Franklar galiptiler. Qiinkii §ehrin iginde piyade ve 

atli 60.000 muharip bulunuyordu. Bunlar Araplara kar§i hare- 

ket ettiler ve birgoklarim oldiirdiiler. Aym yil Caber kalesi 
• • 

emiri Izziiddin Isa ile diger me§hur adatnlar maktul 

du§tuler. Bunun iizerine Araplar ok kullandilar ve hiicumlarim 

kisa bir zaman igin surlarin iizerine teksif ettiler. Boylece 

Halepliler sura yakla§tilar ve surun ta§larini biiyiik bir hii- 

nerle sokmege ba§ladilar. Bunlar surun iizerinden gedikler 

agmi§lar ve bu gedikleri tahtalarla doIdurmu§lar, boylece yan- 

gin gikararak suru yikmaga imkan vermi§lerdi. 

Franklar yardimdan iimidi kesince iglerinde bilgi sahibi 

olanlardan iki ki§iyi Selaheddi r?’e gonderdiler ve can¬ 

larini korumasi igin soz istediler. Selaheddin oziir 

dileyerek ' Bu §ehri ancak kdigla fethedecegim ve siz bu §ehri 

aldiginiz zaman ne yapti iseniz aynini size yapacagim,, dedi. 
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Bunun iizerine iki Franktan biri Selciheddi n’e §u sozleri 

soyledi: “Bana darilmayacagmizi *va’d ederseniz size bir soz 

daha soylemek isterim,,. Sultan “Ne isterseniz soyleyiniz, daril- 

miyacagim,, dedi. Frank da §u sozleri soyledi: “Biz sizin 

basiret sahibi oldugunuza ve hiikiimdariar arasinda eskiden 

beri saygi goren kanunlara kar§i gelmiyeceginize emin oldu- 

gumuz igin size muracaat ettik. Eskiden beri saygi goren 

kanuna gore maglup olan bir du§man silahini birakirsa ve 

sulh isterse artik onunla harbedilmez. Sizin buna kar§i gelece- 

ginizi bilseydik muracaat etmezdik. Fakat geldik ve sizden 

iyilik gormekten iimidi kestik. Onun igin geri donecegiz 

ve vaziyeti bizimle beraber olan muhariplere bildirecegiz. 

Evvela elimizdeki Arap esirlerini oldiirecegiz sonra buylik 

camii yakacagiz, sonra kiliseleri ve sair binalari yikacagiz, 

sonra mal miilk namina ne varsa hepsini tahrip ederek karila- 

rimizi, ogullanmizi ve kizlarimizi kendi ellerimizle oldiirecegiz 

ve sizin bunlan ihtiraslarinizi tatmin igin kullanmaniza mani 

olacagiz. Daha sonra herbirimiz, bir veya iki Arabi oldiirdiik- 

ten sonra oldiiriilecektir. „ 

Selaheddin Frankin soyledigi bu sozleri hayretle kar- 

§iladi, ona gadirlarin birinde oturup beklemegi soyleyerek asil- 

zadelerini topladi ve onlarla goru§tii. Bunlarin hepsi de tek 

adammi§ gibi §u cevabi verdiler: “Franklar bu adamin dedik- 

lerini yapabilirler, hatta daha fazlasi da ellerinden gelir. Bun- 

larin sulh i^inde gikip gitmelerini temin etmek daha dogru 

olur. Bunun iizerine sultan iki Franki gagirdi ve onlara §u soz¬ 

leri soyledi: “Miiracaatinizi kabul ediyorum. Fakat §ehirde bu' 

lunanlarin mukabilsiz gikip gitmelerine miisaaede edemeyiz. 

Yanimdaki emirler biiyiik gayret sarfettikleri ve harp masrafi 

olarak mallarim harcettikleri igin altin istiyorlar,,. Mesele §u 

§ekilde hallolundu: §ehirden gikacak her erkek 10 dinar, her 

kadin 5 dinar, her erkek veya kiz gocuk 2 dinar verecek ve 

bunlar ta§iyabildikleri her§eyi ahp gideceklerdi. Franklar da bu 

§artlari kabul ettiler, verecek bir§eyleri olmayan fakirler nami¬ 

na 30.000 dinar verdiler. Zenginler kendi namlarina ve fakirler 

namina dinarlar vererek sulh i^inde gikip gittiler. Yalniz sayi- 

lari 5.000 tutan verilecek bir§eyleri bulunmayan gengler esir 

kaldilar. Arap muhafizlarindan herbirine birer dinar verildi ve 
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bunlar da §ehirden gikanldilar. Zeyneddin oglu Muzaf- 

feriiddiny Siiryanilerden ve Ermenilerden 1000 ki§i satin al- 

di ve “Bunlar Edessa’hdirlar ve bana tabidirler,, dedi. Bir’a 

emiri §ihabeddin oglu da birgoklarim satin aldi ve bunla- 

rin da kendi memleketine mensup olduklarmi soyledi. 

Kudiis’te rahibe elbiseleri giyen ve bir manastirda ya§a- 

yan bir Yunan kiraligesi bulunuyordu. Bu kadin, Selaheddin- 

e miiracaat ederek kendisine liituf gostermesini ve bir kimsenin 

kendisine dokunmamasim rica etti. Selaheddin emretti ve 

bu kadin erkek, kadin hizmetgileri ile, haremagalan ile ve bii- 

tun mallan ile birlikte hareket etti ve Selaheddin onu 

Franklarin hudununa kadar gotiiren atlilar gonderdi. Se¬ 

laheddin Kudiis’te ya§ayan ve Frank olan diger kirali- 

gelere de gayet iyi muamele etti ve onlari bu tun mallan ile 

beraber gonderdi. Patrik, biiyiik kilisenin vesair kiliselerin 

e§yasini, alt 1 n ve giimii§ kandilleri vs. alip gotiirdu. Diger §e- 

hir halki da ta§iyamadikian e§yayi sattilar. Hulasa Franklar 

Kudiis’ii gida maddelerinden vs. levazimdan tamamiyle bo§al- 

tilmi§ bir halde Araplara teslim etti ler. Ismi I mad olan bir 

yazici bu miinasebetle Selaheddin’e §u sozleri soyledi: 

“Biz buniara, yaliniz canlarinm selameti igin soz verdigimiz 

halde bunlar nigin biitiin bu kiymetli e§yayi alip gotiiruyor- 

lar ? „. Selaheddin de §u eevabi verdi: “Hakikat bu mer- 

kezdedir. Fakat Franklar farkinda degiller. Biz bunlann ellerin- 

deki e^yalan alacak olursak igtigimiz andi tutmadigimiza dair 

di§anda soz soylerler ve boylece bizim adimizi kirletirler,,. 

Selaheddin, Araplarin 583 (M. 1187) yilinin 7 inci 

ayinin 27 inci cuma giinii, yani i 1 kte§rinin 12 inci giinii (Yu- 

yanlilarin 1488) Kudiis’e hakim olmu§tur. Bu hadise 6 Seyya- 

renin iktiramndan 28 gun sonra vuku bulmu§tur. Daha sonra 

hiristiyanlar higbir vakit Kudiis’e hakim olmadilar. Selahed¬ 

din, Kamame kilisesinde 4 Frank rahip birakti ve mabedin 

idaresine bunlar baktilar. Kisa bir zaman sonra kilisenin ida- 

resi Rum patrigine verildi. 

Selaheddin Kudiis’iin i§lenni yoluna koyduktan sonra 

Sus §ehrine kar§i hareket etti. Bu §ehir denizin ortasmdadir. 

Selaheddin bu §ehre kar§i kuvvetli kuleler in$a etti ve 

S-ir’a kar§i agtigi muharebede biitiin kuvvetini gostermek 
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isteyerek biitiin askerlerini harekete gegirdi ve onlara §u 

sozleri soyledi: “Deniz sahilinde Franklarin Sus’dan ba§ka 

bannabilecekleri bir yer kalmadi. Bu §ehri zaptedersek onla- 

rin biitun limit leri krulir, b iz de onlardan kurtuluruz,,. Bu 

ge§it sozler kars la§tiklari giigliiklere son verdi ( ? ). Roma’dan 

gelen marki Sur §ehrini kaleler in§asi ile takviye etmi§ ve 

buraya cesur adamlar yerle§tirmi§ti. Bu sayede Franklar gikma 

hareketleri yapiyor ve Araplari oldiiriip bilhassa denizde gemi- 

ler kullanarak geri doniiyorlardi. 
Banun iizerine Selaheddin tskenderiye’ye haber gon- 

dererek biiyiik gemiler istetti ve bunlari Sur limanma getirtti. 

Bir gece Sur denizcileri kii^iik ve siir’atli kayikiarla hareket 

ederek Arap gemilerinin bii^ogunu tahrip eltiier ve garptan 

gelen 2 me§hur deniz kaptamni yakaladilar, diger denizciler 

de kendilerini denize atarak boguldular, daha ba§kalari da 

Berut istikametini tutarak ka^tilar. P ranklar bunlan takip ederek 

birgoklariai yakaladilar, digerleri de denizde boguldular. 

Selaheddin bunlarin ugradiklari felaketi ve karadan harp 

edenlerin kar§ila§tiklari giigliikleri goz online getirerek muha- 

riplerin ho§nut olmadiklanna karar verdi. Bunun iizerine in§a 

olunan kuleler yakildi, manciniklar ve geride kalan gemiler 

imha edildi ve Selaheddin Sur’dan ayrilarak Akka ya 

gitti. Daha sonra ordusuna mensup herki§inin memleketine 

gidip evinde istirahat etmesini emretti. 

Bu sirada Halife Nasir ile Selaheddin arasinda 

ihtilaf gikti. Sebebi S e l a h e d d i n’in Suriye’den alman ver- 

giyi halifeden kesmesi ve halifeuin Misir’dan bir§ey alabile- 

cegine inanmamasi idi. Bundan ba§ka Selaheddin i^ki 

igtikge §u sozleri soyluyordu: “Bagdad’takilerin hutbelerden 

isimlerini kaid 1 rip, eskiden Misir’da bulunan Fatiml'erin isim- 

lerini yenileyecegim,,. Nasir bu yiizden iiziintii i^inde idi. 

Selaheddi n’in Kudiis’ii aldiktan sonra Bagdad’a bu haberi 

gotiirmek iizere maiyetinde bulunan ve Bagdad in nisbeten 

dii§iik bir ailesine mensup bir adami el^i olarak se^mesi hali- 

fenin iiziintiisiinii arttirmi§ti. 
Aym yil iginde ismi Rustem olan bir Turkmen goban 

Turkmenlerden 5000 atli iie bir<;ok piyadeler toplayarak 

memleketi yagma etmek iizere Kilikya ya geldi. Kilikya haki- 
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mi Leon hadiseden haber alarak Mara§ bolgesindeki gegit- 

leri bunlarin yiiziine kapadi ve hepsini kihgtan gegirdi. Fakat 

5000 Turkmen, Halep civannda toplanarak Antakya’yi yag- 

ma etmek iizere hareket ettiler, Prens Bohaimond bunlara 

kar§i gikti ve bunlari aym suretle imha etti. 

Araplarin 584 ( M. 1188) yilmda Selaheddin bizzat 

Kiirtler kalesine kar§i hareket etti ve bir giin burada harp ile 

me§gul oldu. Sonra burasinm gok kuvvetli oldugunu oldugunu 

gorerek Antarsus’a kar§i hareket etti ve gadirlann kurulma- 

sindan once Halepliler buradaki surlara hakim oldular. Iki 

kulede bulu§an Franklar teslim olmak istemedilerse de sonunda 

teslim oldular ve Selaheddin Antartus §ehrinin suru ile 

kalesini ve me§hur Meryem Ana kilisesini ve ona bagli biitiin 

binalari tahrip etti. Selaheddin daha sonra Markia’ya kar§i 

hareket etti ise de burasinm bo§ oldugunu (yahut tahliye edil- 

mi§ oldugunu) gordii ve bunun iizerine Cebele’ye kar§i hare¬ 

ket etti ve buradaki Araplar bu §ehri ona teslim ettiler. 

Selaheddin daha sonra Lazikiyye’ye kar§i hareket etti ve 

buraya kar§i son derece §iddetli bir muharebe yapti. Halep¬ 

liler §ehrin altina 60 ar§in uzunlugunda ve 4 ar§in eninde bir 

tiinel agtilar. Franklar bu hafriyati gkriince korktular ve kendi 

selametleri igin soz istediler. Selaheddin de bunlarin ogul- 

lari ile, zevceleri ile ve biitiin mallari ile gikip gitmelerine, 

yalniz davarlarini, davarlarin yemlerini ve harp aletlerini 

birakmalarini istemi§ti. Selaheddin Lazikiye’yi aldiktan 

sonra burasini Hama emiri oglu Takiyyiiddin’e verdi. 

Bu sirada Frank muharipleri Sicilya’dan gemilerle gelerek 

hiristiyanlara yardim ettiler. Bunlarin kumandam, Selaheddin 

ile konu§mak istemi§ ve sultan ona musaade etmi§ti. Kuman- 

dan sultana §u sozleri soyledi: “Siz biitiin sahil bovunca Prank- 

larin hiikiimdarisimz, fakat Franklara biraktiginiz yer gok kii- 

giiktiir. Sizin onlari tamamiyle ortadan kaldirmamz dogru de- 

gildir. Qiinkii bu takdirde biiyiik bir millet deniz yolu ile ge¬ 

lerek size hiicum eder, siz de bu yiizden birgok eziyetlere 

ugrarsiniz. Bu zavalli kimselerin size kom§u kalmalari daha 

iyidir. Qiinkii karada ya§ayanlar ile sizin aranizda bir engel 

gibi kaliyorlar,,. 

Selaheddin de §u cevabi verdi: “ Bizim §eriatimiz 
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dinimizi biitiin kuvvetimizle yiiksek tutmagi emreder. Onun ifin 

Allah ne dilerse o olur„. Bunun iizerine bu Frank, Selahed¬ 

din ’in yamndan aynldi ve memleketine dondii. S a l a h a d- 

d i n buradan hareket ederek Sehyon’a 1 kar§i cadirlarini kur- 

du ve burasinm iki vadi arasinda kayalik bir yer iizerinde 

kuruldugunu gordii. Burada yapilan muharebe neticesinde, 

e?raf sulh isteyerek §ehri teslim ettiler. Saldhaddin bura- 

mi Buz an oglu M ii c a h i d ii d d i n ’in kolesi olan Ku¬ 

mar Teki n’in oglu N a s i r ii d d i n Manguras' a2 verdi. 

Sonra Selaheddin §urubaks’i 3 da aldi ve buradan Der- 

- bisag’a (JL, gitti ve buraya kar§i harp a?arak muvaffak 

oldu. Sonra Bagras’a kar§i hareket etti. Burada kafi miktarda 

asker yoktu ve burada bulunan zavalhlarin kumandani $ehri 

teslim etti. Biitiin bu §ehirlere Araplar yerle§tirilmi§ olmakla 

beraber Antakyahlar miithi§ bir korku i^inde idiler. Qiinku 

biitiin yollar kapanmijti ve kendilerine bugday gonderilmiyor- 

du. Bu yiizden P r a y n s, S e l a h e d di n'e kar5i tevazu gos- 

tererek sulh i^in yalvardi. Selaheddin de 8 ay miiddetle 

sulh yaparak Haleb’e hareket etti ve buradan §am’a giderek 

birka? giin istirahat etti. Sonra yola $ikti ve Safed’e karsi 

§iddetli bir harp a^ti. Burasi da teslim oldu. Selaheddin 

daha sonra bir?ok eziyetleri miiteakip Kevkab kalesini aldi. 

Bu yil iginde M it ran oglu diye maruf olan §am tabibi 

Muvaffak Asad vefat etti. Bu adam bu fani diinyanin 

§an-u §erefine kapilarak dinini birakti ve miisliiman oldu. Bii- 

yiik bir servet sahibi idi ve Selaheddin onu cariyeleiin- 

den biri ile ni§anlami§ti. Tabib, kisa bir zamcn sonra oldii ve 

adi da unutuldu. Selaheddin in oliimiinden sonra, karisimn 

(yani tabibin karisi) kendisinin 90k sevdigi bir gocukla miin- 

zevilerin evlerini dola$arak sadaka istedigi goriiliiyordu. 

Araplarin 585 (M. 1189) yilinda Bohaimond ve Antak- 

yah Pray ns, Harim havalisini yagma ettiler. Bunlar La§i§’e 

kadar ilerlediler ve Araplari da, hiristiyanlari da beraber oldiir- 

diiler. Saidan prensi A mat kendi §ehrinin elinden alinmasi 

2 (Bk. ibn iil-Esir, c. 12, s. 4). 

3 lr-33^* ( Bk. Ibn iil-Esir, c. 12, s. 4). 

4 §ugr ve Bakas (Bk. Ibn iil-Esir, c. 12. s. 4). 

Ebu l - Farac Tarihi, F. 29 
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iizerine Arnon kalesine giderek orada ikamet etmi§ iken Se- 

laheddiriden aldigi soz iizerine buradan gikarak 3 aylik bir 

miitareke istemi§ ve bu miiddet iginde adamlarini Sur’dan 

harice yollamak, bundan ba§ka kaleyi teslim etmek mukabi- 

linde §am havalisinde kendisine yetecek bir kasabaya talip 

olmustu. Selaheddin buna razi oldu, fakat sonra Am at' in 

kendisini hilelerle aldattigini ve siperler kazarak, surlar in§a 

ederck vaziyet aldigini gordii. Bu yiizden kendisini ziyarete 

geldigi bir gun onu baglatarak §am’a gonderdi ve ancak 

Arnon kayasini teslim ettikten sonra onu serbest birakti. 

Yunanlilarin 1500 (M. 1189) yilinda Kihq, Arslan 

ile Sebastia’da ikamet eden en buyuk ordu arasinda ihtilaf 

gikmi§ ve sultanin oglu ile beraber olan 4.000 kadar Turkmen 

katledilmi§lerdi. Bunun iizerine sultanin damadi olan Emir B i li¬ 

ra m §ah aralarim buldu ve sultan haciplik eden / h t i y a- 

riiddin Hasani azletti. C^iinkii bu adam sultan ile ogul- 

lari arasinda fesatlar Qikariyordu. Ihtiycruddin ogullanni, 

hizmetgilerini ve 200 atlidan miite§ekkil akrabasmi toplayarak 

Kamyuh ovasina vardigi zaman sultanin oglu Tiirkmenler 

gonderdi ve bunlar onu, ogullanni ve yaninda bulunanlari 

kldiirdiiler, bilhassa kendisini parga parga ederek her parga- 

sini mizrak ucuna astilar ve hag bayrami giiniinde Sebastia- 

da dola§tirdilar. 

Bu yil iginde Kilig Arslarim oglu Muizziiddin 

Kayser $ah Malatya’da hiikiim siirdu. Aym yil iginde muh- 

telif milletlere mensup ve sayilamayacak derecede gok Franklar 

Sur §ehrinden gikarak Akka’ya ‘ kar§i hareket ettiler. Sela¬ 

heddin keyfiyetten haber ahnca gok iiziildii ve end.t«eye 

dii§tii. Sonra biitiin ordulanni topladi ve bizzat ba§larina gege- 

rek Franklara yakin bir yerde karargahim kurdu. Selahed¬ 

din Franklarin gittikge kuvvetlendiklerini ve hergiin deniz yolu 

ile yardim ve levazim aldiklarim gorerek §a§irdi ve e§rafim 

toplayarak bunlann reyini aldi. Bunlar vakit gegirmeden har- 

bedilmesi ve Franklarin daha fazla kuvvetlenmelerine meydan 

verilmemenini istediler. Bunlar 7 inci ayin birinci giiniine mii- 

sadif cuma gecesini, hazirlik yapmakla gegirdiler ve giiniin 

dogmasiyla harbe atildilar. Muharebe giine§in batmasina kadar 

devam etti ve iki ta.af cesaretle dovii§erek biitiin geceyi atla- 
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rinin sirtinda gegirdiler. Muharebe cumartesi giinii de butun 

gun devam etti. Franklar harbetmekle me§gul olduklari sirada 

Frank gadiri bulunmiyan §imal tarafi busbiitiin bo§almi§ti. Sela- 

he d din firsattan istifade ederek Akka’ya girdi ve §ehrin igine 

birgok piyade askerlerle gida maddeleri ve sair luzumlu §ey- 

leri aldi. Sonra muharip olmayanlari §ehirden gikardi ve §ehir- 

de bulunanlann hepsini yalniz surlar iizerinde kalarak degil, 

hurug hareketleri yapmak suretiyle harbe i§tirake davet etti. 

Bunlar da Franklari vuracaklar ve iki tarafli hiicumlar sayesin- 

de Franklari yeneceklerdi. Fakat Franklarin sayilari o kadar 

£ok idi ki bu vaziyet yiizunden de kirilmadilar. Yalniz iki ta- 

rafla dovii§tukleri igin §ehri zaptetrneleri uzun siirmu§tu. Boyle 

olmasaydi idi §ehri siir’atle alabileceklerdi. 

Haftanin ikinci giinii Franklarin athlari Araplarin gadirlarina 

dogru hareket ettilar, bunlarin yanlarina piyadeler piyadeler 

almadan saldirdilar ve birgok kimseleri oldiirerek geri dondiiler. 

Araplar bunlari takip edince atlilar “Haga gerilenler tepesi„ diye 

maruf alan tepeye sigindilar Selaheddin Franklarin tepeden 

istifade ettiklerini gorerek karargahini Akka’ya nazir bir mukabil 

tepeye nakletti. Araplarin piyadeleri her gun buradan hareket 

ederek Franklarin piyadelerine hiicum ediyorlardi. Anlatildigina 

gore birgiin Franklar §ehrin igindeki araplara §u sozleri soyle- 

diler: <4§imdiye kadar ya§li adamlarla dovii§mekten biktik. Bugiin 

de geng gocuklarla dovii§erek eglenmek istiyoruz,,. Sonra 100 

Frank genci getii diler. Araplar da bunlara kar§i lOOArap gen- 

ci gikardilar. Bunlar evvela birbirlerine ta§ atarak dovii§tiiler. 

Sonra ellerine sopalar alarak dovii§e devam ettiler. Araplarla 

Franklar birbirlerine kari§tilar ve Frank gengleri Araplari kag- 

maga ve §ehre girmege mecbur ettiler. 

Yedinci ayin 20 inci giiniinde miithi§ bir muharebe oldu. 

Franklar gekirge siiriisii gibi gadirlarindan akin ettiler. Kiral- 

lari da kirmizi bir ortu ile muhafaza olunan ve papaslar tara- 

findan ba§ iizre ta§inan incili alarak hareket etti. Selahed¬ 

din bu manzaradan korktu ve askerlerine bagirarak onlari 

korkuttu ve bunlar saff-i harp nizami aldilar. Franklarin sol 
•• 

cenahi Selaheddin in yegeni Takiyyiiddin Omer’inku- 

mandasi altindaki sag cenahin uzerine yiiklendi. Bu cenah Frank¬ 

larin hucumuna muhte§em bir surette dayandi. Franklarin kirali 
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Araplarin ba§ egmediklerini gorerek cesaretini topladi, yiizii- 

niin iizerine ha<j i§areti yaptiktan sonra Arap askerlerinin en 

qok bulunduklan yerin iizerine dogru yiiriidii. Selaheddiriin 

ogullan Afdal ve Z a f i r, Kipa kalesi emiri Kutbiiddin 

b. Nureddin b. Kara Arslan ve Nablus emiri La$in 

oglu ve daha ba§kalari burada bulunuyorlardi. 

tki taraf birbirine kari§inca Franklar orakla ot bi^er gibi 

araplari bi^tiler ve Araplar ka^maga ba§ladilar. Franklar elle- 

rinde kilig oldugu haide Araplari takip ettiler ve Araplar fena 

halde kirildilar. Franklar Araplarin karargahina gelerek ga- 

dirlari soydular ve yollarda rastgeldiklerinin hepsini oldiir- 

diiler. Arap muhacirleri §am ve Taberiye’ye kadar uzan- 

mi§lardi. Franklar Araplari bir fersah kadar kovaladiktan 

sonra geri dondiiler ve Araplara ait sol cenahin yerinden 

kimildamami§ oldugunu gorduler. Kendileri yorgun ve bu 

Araplar rahat olduklan i$in bunlarla dovii§mediler, gadir- 

larina giderek silahlanni ^lkardilar. Bunun iizerine Sela- 

h e d d in bagirarak ve herkesi te§vik ederek kaganlan geri 

donmege sevketti. bunlar da geldiler ve olii gibi gadirlanna 

serildiler. Maktul dii§enler sayihnca bunlarin 4100 ki§i olduklan 

anla§ildi. Selaheddin emretti ve Akkadaki Araplar oliilerin 

cesetlerini denize attilar. Deniz kiyisinda olan bir adam denize 

bir adam atildikga elindeki sicimi diigiimliiyordu. Boylece Arap 

maktullerin sayisi anla§ilmi§ti. Franklardan maktul dii§enlerin 

sayisi da 2000 idi. 
Bunun iizerine e§raf Selaheddin in bu yerden hareket 

ederek Franklardan biraz uzaga gekilmesini tavsiye ettiler. Ileri 

siirdiikleri sebep §u idi : Belki bu mintakadaki hava maktullerin 

taaffiinii yiiziinden zehirlenirdi. Araplarin ^ekilmeleri iizerine 

Franklar tepe ile deniz arasinda derin bir qukur kazdilar ve 

boylece Akka’ya giden yolu araplarin yiiziine kapadilar. Bir 

kimsenin igeri girmesine veya yani, di§ari gikmasina imkan 

kalmami§ti. 
Selaheddin bu sirada Almanya kirali (yani I. Frederik 

Barbarossa) *nin Istanbul yolu ile ve 200.000 atli ve piyade ile 

gelmekte oldugunu haber aldi. Bu yiizden miiteessir olan Se- 

laheddin, §addad oglu Bahauddin i halifenin nezdine el- 

olarak gonderdi ve biitiin §ark hukumdarlarina elgiler gonde- 
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rerek derhal yola gikmalarini, gikmadiklari takdirde Arap dev- 

letinin ba$tan ba§a ortadan kaldirilacagini bildirdi. Araplarin 

586 (M. 1190) yilinin huliilii iizerine Selaheddin Frank ka- 

rargahindan uzak bulundugunu, Franklarla Akka’dan ba§ka bir 

yerde harbedecek yer bulunmadigim saniyordu. Bu sirada bir- 

den bire buyuk bir Frank ordusu Araplarin karargahi iizerine 

hiicum etti. Selaheddin golde bulunuyordu. Fakat karde§i 

Adi l burada idi. O da derhal askerlere bagirdi, bunlar da 

atlarinm sirtina atladilar ve Franklarla Araplar birbirlerine ka- 

ri§tilar. Birgok Araplar maktul dii§miistii. Ak§am olmasaydi tam 

bir hezimete ugrayacaklardi. Ak§am oldugu igin Franklar da 

dondiiler ve karargahlarina gittiler. 

Ki§ yakla§makta idi ve iki tarafin karargahi arasinda son 

derece miilevves bir saha bulunuyordu. Bu yiizden bir kimse 

buradan ati ile gegemedigi gibi hig bir taraf ta dii§manina 

yakla§amamakta idi. Akka’nin iginde bulunanlar Selahed¬ 

din e dair higbir haber alamadiklari gibi, Selaheddin 

de Akka’nin iginde bulunanlar dair higbir haber alamiyordu. 

Akkalilardan biri deniz yolu ile yiize yiize kagarak Sela¬ 

heddin ’in yamna geldi ve Franklarin §ehre kar§i son derece 

§iddetli bir harp agtiklarim, §ehre hakim kuleler viicuda getir- 

diklerini, §ehrin iginde bulunanlarin buyuk bir sikinti gegir- 

diklerini anlatti. 
Selaheddin atina binerek Franklara kar§i yiirudu. 

Franklari kendisi ile muharebeye mecbur etmek ve boylece 

§ehir igindekilerinin bir miiddet istirahat etmelerini temin etmek 

istedi. Fakat Franklarin kazdiklari derin gukuru gordii ve bunun 

ilerlemege imkan vermedigini anladi. Bunun iizerine Sela¬ 

heddin parmaklarmi lsirarak geri dondii ve Telia di Egla’- 

da karargahim kurdu. Burada Franklardan uzakga bir mesafede 

idi. Biitiin Arap hiikiimdarlari Selaheddin in etrafinda 

topianmaga ba§lami§lardi. Gelenler Sincar emiri / ma dud din 

Z a n g z, Dezite emiri Muizziid din Sencar§ah b. 

Seyfiid din Gazi b. Mevdad, Musul emiri Aliyyiiddin 

H u r am §ah b. Me s' ud, Erbil emiri Muzafferiiddin 

b. Zeyniiddin K a v ? a k (Kujek) idiler. Selaheddin 

ate§ atmayi bilen i§gileri Akka’ya goturdii ve bunlar Frank¬ 

lara yardim etti, giinkii ruzgar §ehre dogru esiyordu. Bu yiiz- 
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den birgok ahali kulalerin yanmasi yiiziinden tutu§tular ve 

yandilar. Franklarin kazdiklari gukur ise onlari yakiei alevler 

kar§isinda ka^maktan alakoydu. Bu kuleler tekerlek uzerinde 

yiiriiyordu. Frenkler istedikge bu kuleier sayesinde §ehirin 

suruna ya§la§iyor ve bu kulelerin igindeki muhariplerden isti- 

fade ediyorlardi. Yine Franklar istedikge bu kulelere halatlar 

gegirerek kendi taraflanna gekiyorlardi. Bu manzaranin seyri 

hayret verici idi. 

Almanya (Cermanya) kirali Istanbul’a kar§: geldigi za- 

man Yunanlilar onu ilerlemekten alakoydular. Bu yiizden kiral 

onlarla dovii§tii ve onlari magiup etti. Y^unanlilar aa ona 

boyun egdiler ve yol verdiler. O da denizi gegerek K i l i g 

A r s l a n in memleketine geldi. Sultamn oglu Kutbiiddin 

Melik$ah Tiirkmenlerden bir ordu toplayarak Almanlarla 

harbe tutu§tu. Tiirkmenler magiup olarak ka^tilar. Almaniar, 

Konya §ehrine girdiler ve burada birgok kimseleri oldiirdiiler. 

Bu sirada Yunanlilarin biiyiigii olan ve aslen Maiatya’dan 

gelen Papa M i c h a i l vergi tahsiline Qikarak bunlarla 

maktul dii§mii§tii. Sultan Kihg Arslan Konya kalesine 

kapanmi§ti. Sonralari Alman kiralina hediyeler verdi, onunla 

sulh yapti ve ge^mesine miisaade etti. O da bu memleketten 

gegerek Kilikya memleketine gitti. Kilikya hakimi Leonua 

torunu ve istefan’in oglu Leon, Tarsus’a gelerek Alman 

kiralina itaat gosterdi. Ya§li olan Alman kirali nehPde yuzmek 

istemi§, fakat ortalik qok soguk oldugu igin hastalanmi§ ve 

burada 6lmii§tii. Oglu da onun cesedini Antakyaya ta§idi k 

Almaniar buradan Trablus’a gittiler. Yolculuk yiiziinden 

qok yorgun olduklari i$in birka^ adam deniz uzerinde kaldilar 

ve buradan Akka’ya geldiler. Almanlarin birgogu hastalik 

yiiziinden Kilikya’da olmii§lerdi. 

Daha sonra ingiltere kirali (/.Richard- Arslan Yiirekli) 

memleketinden gikarak Kibris’i Yunanlilardan aldi ve Akka’ya 

kar§i karargah kurdu. Franklar onun gelmesi ile son derece 

kuvvetlenmi§lerdi. Akka’mn iginde Arap emirlerinden 20 si 

bulunuyordu. Bunlar Selaheddi n’e §u haberi gonder- 

1 Bedjan un notu : «Arap ulemasimn anlati§ina gore Miladi 1190 

yilinin 10 haziramnda nehri ge<;tigi siralarda boguldu*. 
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diler: “Biz tamamiyle yipranmi§ ve devamli harp yiiziinden 
zaiflemi§ bulunuyoruz. Ostelik hastaliklar yiiziinden iztirap 

Qekiyoruz,,. 
Selaheddin in emri ile bunlar, deniz yolu ile §ehirden 

^lktilar ve onlarin yerini ba§kalari aldilar. Bunlar surlar iize- 

rinde harbetmek hususunda tecrubeli olmadiklari i$in Frankiar 

umumiyetle ustun geliyor ve bunlar bir kuleye kar$i 7 manci- 

nik kurmu§ bulunuyorlardi. ingiltere kirali, Selaheddin e 

bir el^i gondererek §unlari bildirdi: “Kar§i kar§iya gelip otu- 

racak olursak size bir zararim dokunmaz, belki iki tarafin i§i- 

ne yarayacak bir §ey yapanm,,. Selaheddin de §u cevabi 

verdi: “Bizim evvela aramizda sulhu saglamlamamiz, sonra bir 

arada bulunmamiz icap eder. Yoksa guzel guzel konu§tuktan 

ve beraber yemek yedikten sonra harbetmek yaki§ik almaz,,. 

Bu siralarda ingiltere kirali 90k agir bir hastaliga ugradi 

ve onun hastaligi Franklari harbetmekten alikoydu. Kiral iyi- 

le§tikten sonra Selaheddin't bir el<ji gonderdi ve §u sozle- 

ri bildirdi: “Sizinle konu§mamizin kesilmesi yiiziinden beni mua- 

haze etmeyiniz. Qiinkii hastahk mani oldu. Iyile§mi§ bulunu- 

yorum ve miisaade ederseniz size hediyeler gondeimek istiyo- 

rum. Qiinkii hiikumdarlarin birbirlerine hediyeler, sefirler ve 

muhabbet ifade eden sozler teati etmeleri iyi bir §eydir ve 

arada harp olmasi da buna mani olmamahdir. Atalarimiz olan 

eski hiikiimdarlarin biraktiklari kanunlar bize bunu ogretiyor,,. 

Selaheddin de §u cevabi verdi: “Siz de bizden bilmukabele 

hediyeler kabul ederseniz, biz de sizin hediyelerinizi kabul 

ederiz,,. Richard'in sefiri bunun iizerine §u sozleri soyledi : 

“Bizde” §ahinler, kartallar ve daha ba$ka terbiye edilmi$ ku§- 

lar var. Hepsi de zaif dii§tiiler. Bunlari beslemek i<?in bize ta- 

vuk ve giivercin vermenizi rica ediyoruz. Biz de size bunlari 

getiririz,,. Selah e ddin'm karde§i Melik Adil giiliimseye- 

rek §u sozleri soyledi: “ingiltere kirali hastaliktan kalktigi igin 

giivercin yemek ihtiyacinda. §ahinler ise bir bahaneden ibaret,,. 

Bunun iizerine Selaheddin ingiliz el^isine §ahane hii atlei 

giydirdi ve ona birgok piligler, guvercinler ve kumrular verdi. 

Daha sonra Frankiar tarafindan S e l a h e d d i n't 119 elgi gele- 

rek meyve ve buz (yahut kar) istediler ve bunlari alarak git- 

tiler. Anlatildigina gore ingiltere kiralinm arasira bu <^e§it bo§ 
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masallarla sefirler gondermesinden maksadi Selaheddi n*in 

ve etrafmda toplanan hukiimdarlarin kuvveti hakkinda tarn 

malumat aimakti. 

§ehrin iginde bulunanlar muharebenin §iddetlenmesi iize- 

rine Selaheddin't haber gondererek “Bize yardim gonder- 

mezseniz teslim olacagiz,, dediler. Fakat Selaheddin Frank- 

lari kendisi ile harbetmege mecbur etmekten ba§ka bir§ey 

yapamiyordu. Franklar bu yiizden iki kisma ayrilmi§lardi. bir 

kismi §ehrin di§inda bulunanlarla, digerleri §ehrin igindeki 

kuvvetlerle harbediyorlardi. §ehrin iginde bulunanlar ele geg- 

mek iizere olduklarini gorerek canlarim kurtarmak igin soz 

istediler. Fakat Franklar §u cevabi verdiler : “Selaheddin 

yaninda bulunan biitun Frank esirlerini ve bizden almi§ oldugu 

biitiin §ehirleri iade etmedikge soz vermeyiz,,. Bunlar Sela- 

h e d d i n ’e bu cevabi bildirdiler. “Akka’daki Araplar muka- 

bilinde yalniz 3.000 esir iade ederim. Akka’yi da bana bira- 

kirlarsa bir §ehir mukabilinde yalniz bir §ehir veririm. Aksi 

takdirde §ehri kiligla alsinlar. Diger §ehirleri de aym §ekilde 

almaga gali§sinlar. (^unkii ben de aym §ekilde bu §ehirleri 

almi§tim„ dedi. 

Franklar bu cevabi aldiktan sonra hareketlerini hizlan- 

dirdilar ve merdivenler kurarak surlann iizerine giktilar, §ehrin 

igine indiler ve birgok kan doktiikten sonra §ehrin bir semtin- 

de bulunanlari bir araya topladilar. Araplar Franklara §u soz- 

leri soylediler : “Selaheddin't haber gonderip bizi altin 

vererek ve istediginiz Frank esirlerini serbest birakarak kur- 

tarmasini isteyelim ve bizi o zamana kadar oldiirmeyiniz,, de¬ 

diler. Franklar bu teklifi kabul ettiler ve “14 gun iginde yani 

yeni ayin dogmasina kadar Selaheddin bize 200.000 altin dinar 

ve kont, §ovalye ve sair unvanlarla isimlerini kaydettigimiz 

100 esir ve isimlerini bilmedigimiz 1500 esir iade ederse biz 

de sizi serbest birakinz,,. 

Akka Araplari bu haberi Wathd Lah ad-dint bil¬ 

dirdiler, o da e§rafi topladi ve keyfiyet: onlara anlatti. Bun- 

larin hepsi tek bir agizla uBu Araplar bizim karde$imizdir, on¬ 

lara kar$i lakayd kalmamiza imkan var mi ?„ dediler ve 

Selaheddin istediklerini vermegi kabul ederek her tarafa 

haber gonderdi ve Frank esirlerini topladi. Selaheddin 
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verilecek altin hakkinda da §u sozleri soyledi : “Her on gun 

bu miktarin iigte birini verecegiz,, Ilk on gun gegince Frank- 

lara haber gondererek “Nezdinizdeki biitiin Araplari veriniz, 

biz de size altinin iigte birini ve altinin geride kalan iigte ikisi 

igin rehineler veririz. Yahut siz bize aldigimz altin mukabi- 

linde rehineler veriniz,,. Franklar “Bizim soziimiiz kafi gelme- 

lidir, taahhiidiimiiz rehine yerine tutar,, dediler. Buna kar§i 

Selaheddin in kalbi sertle§ti ve Franklarin §artlarmi kabul 

etmedi. Franklar da kizdilar, Araplari baglarla bagladilar ve 

§ehir di$indaki dag tarafina gotiirerek etraflarina yigin yigin 

odun, figi vesaireyi bir divar gibi yigdilar. Sonra kihglarim 

gekerek bunlarin hepsi odiirdiiler ve boylece Akka surlari 

iizerinde, §ehir iginde ve §ehir di§indaki dag etrafinda oldii- 

riilen Araplarin sayisi 1800 ii buldu. Bu hadiseler Araplarin 587 

(M. 1191) ve Yunanlilarin 1502 yilinin agustos ayinda ve 

Arap yilinin 7 inci ayinda vukubuldu. Bu hadiseyi tafsilati 

ile anlatmamizin sebebi Araplar arasinda kazanmi§ oldugu 

§ohrettir. Araplar Franklardan gekmi§ olduklari eziyetler hak¬ 

kinda biiyiik ciltler yazmi§lardir. Franklar, Akka’yi aldiktan 

sonra iginde burasini muhafaza edebilecek kuvvetler biraktilar 

ve surlarin in§asini temin edecek mimarlar biraktilai. Sonra 

Arsuf’a gittiler. Selaheddin de onlarla birlikte ilerledi. Iki 

taraf yolculuk esnasinda muharebeye devam ediyorlardi. 

Birgun Araplar Franklara ait bir takim e§yaya kar§i hiicum 

ettiler. Bu hareket Ingiltere kiralim kizdirdi. O da biiyiik bir 

kuvvetle Araplari takip etti. Araplar dagildilar ve iglerinden 

birgoklari kagtilar. Selaheddin ile birlikte segme araplaidan 

yalniz 17 ki§i ile trampet galanlar ve bayrak ta§iyanlar kal- 

mi§lardi. Franklar Araplarin kagi§ini bir hile sanarak uzakta 

durmami§ olsalardi Selaheddi n’ini de ele gegirirler ve boylece 

Araplarin temel diregi yikilmi§ olurdu. Selaheddin bu sira- 

larda mimarlar ve atlilar gondererek Bagras kalesindeki leva- 

zimin bo§altilmasini ve kalenin tahrip edilmesini istedi. Bunlar 

Bagras a gidip kalenin bir kismini tahrip ettikten sonra Kilikya 

hakimi Le on un kendilerini ele gegirmek iizere oldugunu haber 

aldilar ve burasini birakip kagtilar. Antakyalilar bu kagi§tan 

haber alarak Bagras’a geldiler ve kalenin iginde 12.000 olgek 

(makuke) bugday buldular, bunlari Antakya’ya gotiirduler. Bu 
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bugday son derece §iddetli bir kitlik sirasina tesadiif ettigi 

i<£in i§lerine 90k yaradi. Daha sonlari Leon geldi ve Franklara 

kar§i ustiinliik kazanarak Bagras'i ellerinden aldi. 

Selaheddin adamlar gondererek Askalari 1 tahrip etti 

ve buradaki ahaliyi bo§altti. Qiinkii Franklar Joppa yi in§a 

etmi§ ve burada ikamete ba§lami§lardi. Burasi Kudus ile Aska- 

lan arasindadir. Bu yiizden Araplar “Bizim burasini korumamiza 

imkan yoktur,, dediler. Selaheddin de Kudiis’e gfitti, 

burasini ke§fetti ve muhafizlari arttirarak ve daha ba§ka ted- 

birler alarak burasini takviye etti. Bu sirada Malatya hakimi 

M uizzuddin kendisine gelerek babasi K ilig Arslan 

dan ve karde§lerinden §ikayet etti ve bunlarin Malatya’yi elin- 

den aimak istediklerini soyledi. Selaheddin onu izzet ve 

ikram ile kar§iladi, karde§i Melik A d i /’in kizini ona zevce 

olarak verdi, sonra onu Nalatya’ya gondererek karde§inden 

veya babasindan korkmamaga te§vik etti. 

Ingiltere ki rail Selaheddi n't bir elgi gondererek §u 

sozleri soyledi: “Bizim taraftakilerle sizin taraftakiler harp 

yiiziinden azaldilar. Bu ne zamana kadar boyle devam edecek? 

Bizim kiliglarimizda sizin kiliglarmiz da kan ige ige doydu. O 

halde bizden aldiginiz memleketlerle ibadetgahimiz olan ve 

ugrunda buraya kadar gelmi§ bulundugumuz Kudus’ii bize 

iade ediniz. Biz de memleketlerimize donelim ve hepimiz dinle- 

nelim,,. Selaheddin §u cevabi verdi : “ Bu memleketler 

eskiden bize ait degildi, Rumlara aitti. Araplar buralarim futu- 

hata ba§ladiklan zaman Rumlardan aldilar. Araplar zaifledikleri 

zaman siz buralarim onlardan aldimz. §imdi de biz kendi 

memleketlerimizi sizden almi§ bulunuyoruz. ibadetgahimz oldu- 

gunu soylediginiz Kudiis’e gelince burasi bizim de ibadetgahi- 

mizdir ve biz buraya sizden fazla hormet ederiz ve ta zim 

gosteririz. Qiinkii Allah Kur amnda boyle emrediyor,,. 

ingiltere kirali Sultan Selaheddi n't bir elgi daha 

gondererek §unlari bildirdi: “Karde§iniz Melik A d i /’in hem- 

§iremi aiarak akrabam olmasim istiyorum. Qiinkii hem§irem de 

Kudiis’te ibadet etmek iizere benimle birlikte gelmi§ti. Sahil 

boyundaki §ehirleri karde§inize verir o da bu sayede kalelere, 

§ehirlere ve koylere hakim olursa ve koyler fakirlere ve hos- 

pitallere ait sayilirsa bu akrabalik tahakkuk eder. Ben de 
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Franklarin ellerinde bulunan sahil §ehirlerini kizkarde§ime 

veririm. Kizkarde§imin ikametgahi Kudiis’te olacaktir,,. S e l a- 

he d din bu teklifi kabul etmek istemedi. Fakat karde§i Adi l 

arzu ile yaniyordu. Onun igin e§rafi ve biiyiikleri karde§i 

S e l a h e d d i ne gondererek teklifin kabuliinii temin etmek 

istedi. Selaheddin inad ile muhalefet ettigi igin mii§a- 

virleri §u tavsiyede bulundular: “Bu i§in olmiyacagim ve buyiik 

bir kirahn kizi olan bu kadinin bir Arapla evlenmek istemiye- 

cegini biliyoruz. Kadinin karde§i de bunu gok i^i biliyor. 

Belki kiral bunu bir hile ve bir latife olarak teklif etmi$tir. 

Onun igin siz de karde§inize eziyet etmeyiniz,,. Selaheddin 

bu §ekilde kandirildi. O da Ingiltere kiralina teklifi kabul 

ettigine dair bir elgi gonderdi. Kiral el^iyi 3 giin yaninda 

alakoyduktan sonra 3 uncu giin S e l a h e d d i n’e §u haberi 

gonderdi: “U? gundlir, geceli giindiizlu, kizkarde§imi kandirmak 

igin ugra§tim. Fakat kandiramadim. Kiz karde§im diyor ki, 
JK 

A d i l gergek bir hiristiyan olursa izdivag vuku bulur, yoksa 

olmaz,, S e l a h e d d i n’in el$isi bu haberi alarak mecburiyet 

iginde geri dondii. 

Bu siralarda Selaheddin'in yegeni Takiyyuddin 

Omery Halat’i zaptetmek iizere hareket ettigi sirada yolda 

oldii ve onu alarak Maiperkat’ta gomdiiler. Bu adam hiristi- 

yanlarin §iddetli bir dii§mani idi ve Cebel Jur’da tazyika ug- 

rayan Ermeni giftgilerinin kamni merhametsizce dokmii§tii Oglu 

Melik Mansur yaninda idi ve bu zat Maiperkatta kuv- 

vet kazanmi§ti. Kendisi Selaheddin’e haber gondererek 

babasi T a k i y y ii d d i n't ait iilkeleri kendisine birakmadigi 

takdirde Halat emiri Buhtamar ile birle§ecegini bildirmi§ti. 

Bu yiizden Selaheddin bir miiddet igin onu taciz etmedi 

ve bir miiddet sonra babasimn ulkelerini Adil't vermek mu- 

kabilinde Melik Mansurs Edessa, Harran ve Samusata’yi 

birakmi§ti. 
Franklar ve Araplar Askalana dogru ilerlei ken, bir gun 

karargahlarim kurduklari zaman Araplan, kendi karargahlann- 

dan gikip odun toplamaga giden Franklara pusu kurdular. 

Franklar kurulan pusunun farkina vararak atlanna bindiler ve 

Araplarin pususuna dogrudan dogruya yiiriiyerek Selahed- 

d i n ’in zabitlerinden tig asilzadeyi oldiirdu 1 er ve Franklarin 
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neferlerinden ancak iki ath Araplarin eline du§tii. Ingiltere kirali 

Adil'e haber gondererek pusu yiiziinden onu tahkir etti ve 

§u sozleri ilave etti: “Sizi gormek ve sizinlek onu§mak istiyorum,,. 

Franklar karargahlarimn di§inda biiyiik bir gadir kurdular ve 
a 

Adi l, Ingiltere kiralmin yanina gitti burada biitiin giin 

beraber oturdular ve ak§ama dogru ayrildilar. Ingiltere kirali 
a 

Adil't §u sozleri soyledi: “Karde§iniz Sultan ile aym §ekilde 

bu $adirda oturmak, onu gormek ve kendisi ile konu$mak is- 
A 

toyorum,,. A d i l bunlari Selaheddin'e bildirdi ise de 

Sultan iki sebepten dolayi bunu arzu etmedi: Birincisi korku 

idi, ikincisi onun ayagina gitmegi kugukluk saymakti. Onun 

i^in §u cevabi verdi: “Hiikumdarlarin sulh yapmadan once 

bulu§malari yaki§ik almaz. Sulh ise heniiz istikrar bulama- 

mi§tir. Sulhu yapmagi dii§iinsek dahi ben sizin lisaninizi, siz 

de benim lisanimi anlamiyorsunuz. Bu yiizden aramizda bir 

tercuman bulunmasi icap ediyor. O halde bu tercuman aramiz¬ 

da elgilik etsin. Onun igin bulu§mamiza liizum yoktur. „ Ki§ 

mevsiminin hululii lizerine Ingiltere kirali Akka’ya gitti. Selahed- 

din ise Kudiis’e gitti ve kirala 24.000 altin dinar gonderdi ve 
bunlarla Franklarin elindeki arap esirlerini kurtardi. 

Araplann 588 (M. 1191) yilimn ba$inda Franklar Askalan’a 

gittiler ve buradaki binalarin tamiri ile me§gul oldular. Sonra 

Sur hakimi olan Markisile Ingiltere kirali arasinda ihtilaf bas- 

gosterdi, giinkii kiral onun Sur tizerinde miistakillen hakim 

olmasinin dogru olmadigim soyleyerek burasini elinden aimak 

istedi. Bunun (izerine Marki Araplarla beraber olacagini Se- 

laheddirit va’d etti ve Araplarin sava§ini benimseyecegini 

soyledi. Markis’in el^isi Selaheddin ile bu meseleyi konus- 

makta oldugu sirada rahip elbisesi giyen iki ismaili, atinin 

sirtinda dola§makta olan Markis’in iizerine atildilar, iglerinden 

biri onu bi^akla vurdu ve arkada§i civardaki bir kiliseye kagti. 

Vurulan Markis’i de bu kiliseye getirmi§lerdi. Markis’i vuran 

Ismaili’nin arkada§i oniin hala soz soyleyebildigini gorerek kili- 

senin iginde iizerine atildi, onu tekrar vurdu ve Markis hemen 

oldu. Franklar bu iki ismaili’yi yakalayarak onlara i§kence etti- 

ler, bunlar da ingiltere kiralinm kendilerini gondermi§ oldugunu 

soylediler. Aradaki husumet dolayisiyle Franklar katillerin soz- 
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lerine inandilar, fakat daha sonralan Ismaili’lerin reisi olan 

Sinan’in bunlari gondermi§ oldugu meydana gikti. 

Bunun iizerine ingiltere kirali Sur’u Kont Hariri ye 

(Henri, Comte de Champagne) verdi, o da Markisin 

karisi ile evlendi ve bu kadin hamile oldugu halde onunla gayr-i 
me§ru bir harekette bulundu. 

Franklar kuvvetlerini toplayarak Darum’a kar§i karargah 

kurdular ve burasini dovii§e dovii§e araplardan alarak §ehrin 

iginde bulunanlarin hepsini oldurduler. Franklar bu sirada 

Misir’dan gelen Selaheddirie altin getiren bir biiyiik Arap 

kervanini yakaladilar. Selaheddin Franklann biiyiik bir 

ordu ile Kudiis’e kar§i yiiriimek iizere olduklarini haber alarak 

ordularim topladi ve Kudiis’iin surlarim kuvvetlendirdi. Frank¬ 

lann Kudus’e kar§i yiiriimege hazirlanmalari iizerine Ingiltere 

kirali onlari bu hareketten alakoydu ve §u sozleri soyledi 

“Kudus mintikasi susuzdur. Araplar §ehrin etrafindaki su 

kaynaklarini tahrip ettiler. Nehir ise bir fersahtan fazla uzak- 

tadir. Onun igin Kudiis’ii Akka gibi sanmayimz. Deniz olmasa 

idi Akka civarinda da iki giinden fazla kalamazdik,,. Hepsi bu 

nasihati dinlediler ve Gazze’>e kar§i yiiriidiiler. Selaheddin 

bunlarin Kudiis’ten donmelerinden memnun oldu ise de Misir 

hesabina korkuya du§tii. Bunun iizerine ingiltere kirali Sela- 

heddirit bir elgi gondererek §u sozleri bildirdi : “Korku 

veya za’f yiiziinden uzak bir yere gittigimi sanmayimz. Qiinkii 

bir kog ancak hasmini toslamak igin geriler. Onun igin talep- 

lerimizi gozoniinde tutarak sulh yaparsan senin igin iyi olur. 

Ben de size bunu bildirmi§ bulunuyorum,, . Birgok elgilerin 

mubadelesinden sonra sulh oldu. Franklarin elindeki memle- 

ketler kendilerinde kalacakti. Yani Joppa ve havalisi, Kayseri, 

Arsuf, Hayfa, Akka, Antakya ve Trablus Franklarda kalacak, 

g-eride kalan §ehirler Araplara ait sayilacak ve Askalan bir 

harabe olarak birakilacakti. Selaheddin Franklara Aska- 

lan’in in§asi igin kafi derecede altin verdi. Yol agilmi§ ve 

Franklann birgogu Kudiis’e ibadet igin gelmi§lerdi. Sela¬ 

heddin bunlari agirladi ve onlara hediyeler ve binek hay- 

vanlari verdi. Denildigine gore Ingiltere kirali Selaheddin e 

haber gondererek §u sozleri soyledi : “Franklardan miihriimii 

ta§imayanlann Kudus’e girmelerine miisaade etmeyiniz,, Sela- 
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tied din de akilli adamlanni topladi ve onlara §u suali sordu: 

“ Bu meselede kiralin maksadi nedir ? „ Bunlar dii§undiiler ve 

§u cevabi verdiler : “Franklarin buraya gelmekten gozettikleri 

biiyiik maksat Kudiis’te ibadetten ibareitir. Bunu yaparak 

memleketlerine ddndiikleri takdirde tekrar buraya gelmek 

istemezler. Kiral bunlari ibadetten alakoymakia tekrar buraya 

gelmek istedigi zaman bunlari kolayhkla toplamagi ve getir- 

megi gozetliyor,,. Bu yiizden Selaheddin kirala §u cevabi 

verdi : “Bu insanlar yabancidirlar. Arada sulh olduktan sonra 

onlara ceza veremem. Siz onlara mani olmak isterseniz eliniz- 

den geleni yapiniz,,. 
Franklar Akka’yi zaptettikleri zaman Arap asillerinden 

ikisini esir ettiler. Bunlarin biri Ma$tub oglu, digeri harem- 

agasi olan Karaku$ idi. Bu Karaku$ aslen Rumdu. 

Selaheddin onu Afrika’ya gonderdi. O da birgok §ehirieri 

zaptetmi§, sonra Misir’a donerek burada bugiine kadar kendi 

adini ta§iyan suru in§a etmi§ti. Sonra bu adam Akka daki Arap- 

larin ordu kumandani idi. Franklar onun i^in kurtulu§ ak^esi 

olarak 8.000 dinar istediler. O da §u suali sordu: “Ma?tub 

oglu ndan ne kadar ak<;e istediniz?,,. Franklar §u cevabi ver¬ 

diler: “30.000 dinar,,. Karaku§ da “Ben de aym parayi veri- 

rim. Qtinkii Ma$tub oglu nun 30 ve benim 6 vermem caiz 

degildir,, dedi. Franklar gulduler ve ondan da 30.000 dinar 

aldilar. Karaku§ un buna benzer bir^ok hikayeleri vardir. §a- 

irlerden biri ona dair tarn bir eser yazdi ve Karaku «>’un 

olumiinden sonra bu eseri ne§retti. 
Selaheddin sulhten sonra Berut’a gitti ve Antakya 

prensi Bohaimond yanina geldi. Selaheddin onu izaz 

etti, kendisi ile yaninda bulunan 14 asilzadeyi §ahane hil at- 

lerle siisledi ve ona Araplara verilen Antakya vergisinin 

yarisim hediye etti. Selaheddin prensin koikmadan yani¬ 

na gelmesini ve kendisine itimat gostermesini hayretle kar§i- 

ladi ve bu yiizden onu gok fazla agirladi Sonra onunla sulh 

i§ini konu§tu. Selaheddin buradan §am a gitti. Ingiltere 

kirah hem§irezadesi Kont Ha n r z’yi Akka’da birakti. Sonra 

deniz yolu ile memleketine gitti. Onun memleketine varmadan 

oldugii haber veriliyor. 
Yunanlilarin 1503 (M. 1192) yilimn agustos ayi sonunda 
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Sultan K i l i g Arslan Konya §ehrinde vefat etti. Bu adam 

korku ve deh§et verici idi. Akilli idi ve Rumlardan birgok 

memleketler almi$ti. Ihtiyarladig-i zaman topraklarim ogullari 

arasinda taksim etti ve bunlarin arasmda fakir ve yoksul bir 

adam gibi ya§adi. Hangi oglunun yanina gittiyse, oglu rahat- 

siz oluyor, o da onu birakarak ba§ka bir oglunun yanina gi- 

diyordu. Beroglu emiri, oglu Giyasuddin Keyhusrev'in 

yanina gittigi zaman onu izaz ile kar§iladi, iyi muamele etti ve 

istirahatini temin etti. Keyhusrev ordusunu topladi ve ih- 

tiyar babasi kendisi ile birlikte hareket etti ve Konya’ya kar§i 

ilerleyerek burasini karde§i Kutbiiddin ’den aldilar. Daha 

sonra Aksaray’a kar§i hareket ettiler ve Sultan Kihg Arslan 

burada hasta du§tu. Onun yanina oglu Key h u s r e v ’i getir- 

dikleri zaman oldii ve Konya’da defnedildi. Giyasuddin 

Keyhusrev, karde§i Riikniiddi zi’in, daha sonra gostere- 

cegimiz gibi Konya’yi Allahin inayetiyle zaptetmesine kadar 

burada hiikiim surdu. Kihg Arslan 38 yil hiikiimran ol- 

mu§tu. Bu hiikiimdar M e s' u d ’un, oda K i 11 g A r s l a n’in, 

oda Suleyman ’in, o da K at l a mi § ’in, o da Y a b g u nun, 

o da S e l g u k ’un, o da D u k a k ' in oglu idi. Kihg Ars¬ 

lan, hiikumdarhk eden 12 ogul birakti. 

Bu sirada Selahed din §iddetli bir hummaya tutuldu 

ve Araplarin 589 1 yilinin 2 inci ayinin 27 inci giiniinde ve haf- 

tanin 4 uncu giiniinde §am’da vefat etti. On yedi erkek evlat 

ile bir kiz evlat birakmi§ti. Oldugii zaman hazinesinde bir tek 

dinar ile 36 zuze bulunmu§tu. Qiinkii ^ok agik elli idi ve bu 

sayede yiik$elmi§ti. Denildigine gore Selahed din $am i 

aldigi zaman hazinedeki her dinar ve zuzeyi gikardi ve huzu- 

runda buyiik bir yigin para topladi. Bunun iizerir.e Mu k a d a m 

oglu adini ta§iyan birine §u emri verdi : “Bunu asilzadeler, 

atlilar ile koleleri arasinda taksim et ve her adama 

bir avu£ dolusu ver„ . Bu adam avucunun i^ine az para al- 

digi igin Selaheddin onu tekdir etti ve “Avucunun igini 

1 B ed j a n’in notu : «Selaheddin Miladin 1193 yilinin 4. ezar giin iiol- 

diigu zaman 57 ya§inda idi. Denildigine gore dlecegi sirada emirlerden 

birinin, kefenini bir sanga asarak <;ar§ida dola§masmi ve §u sozleri soy- 

lemesini emretmi§ti : Sultan Selaheddin oldu ve biitun mallarmdan yal- 

niz bu kefen par^asini a 11 p gbtiirdii». 
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iyice doldur,, dedi. Mukadam oglu giilmege ba§ladi. S e l a- 
h e d d i n de nigin guldiigiinu sordu. M u k a d a m oglu §u 

cevabi verdi; “ N u r e d d i n ’in oturdugunuz yerde oturdugu 

bir giinu hatirladim. Kendisine iiziimle dolu bir sepet getiril- 

mi§ti. Oziim daneleri iri idi. Nureddin emretti: “Bu uziim- 

leri e§raf arasinda avug avug dagit,,. Ben de avucumu doldura- 

rak vermege ba§ladim. Bana “Dikkat et, dedi iizunileri bu §e- 

kilde dagitirsan hepsine yeti§mez.„ Selaheddin de guldii 

ve “Hasislik hiikiimdarlara degil bezirganlara yaki§ir. Onun 

igin tek avugla degil gift avugla dagit,, dedi. Orada bulunan- 

larin biri kendisine isabet eden avugta 158 dinar bulundugunu 

soyliiyor. 
Selaheddin Akka’nm karsisinda karargah kurdugu 

sirada ordunun kadisi ile birlikte birgiin at sirtinda doia§irken 

Yahudinin biri bagirdi ve §u sozleri soyledi: “ Araplarin^eri- 

atinden yardim diliyorum,,. Koleler bu adama sordular: * Has- 

rmn kim ve kimin tecaviiziine ugradm?,, Yahudi §u cevabi 

verdi: “Hasmim sultam kendisidir ve onun koleleri bana te- 

caviiz ettiler,,. Selaheddin bu sozlerden hiddetlendi i$e 

de derhal atmdan indi ve kadi da aym §ekilde hareket etti. 

Sonra Selaheddin kadimn kar§isinda yahudi ile beraber yan- 

yana durdu ve yahudi §u sozleri soyledi: “Ben bir yahudiyim 

ve §am tacirlerindenim. Deniz yolu ile Iskenderiye’den geliyo- 

rum. Yanimda 20 yiik §eker vardi. Akka limanina gikinca si- 

zin adamlarmiz beni soydular ve bana §u sozleii soylediler. 

“Sen bir kafirsin ve senin mallann sultamn hakkidu.,, Bunun 

iizerine Selaheddin §ekeri alanlari getirtti, bunlai §ekeri 

hazineye vermi§ olduklarim soylediklerinden §ekeiin bedeL 

onun emri ile yahudi tacire verildi. 

Diger bir giin Sultan Selaheddin e§iaf ile birlikte 

oturuyordu. Qocuk ya§inda olan koleler birlikte oynuyorlardi. 

Bunlardan biri ayagindaki sandah alarak digerine atti ve san¬ 

dal Selaheddin'in dizi dibine dii§tii. Sultan derhal yii- 

ziinii ba§ka bir tarafa gevirdi ve yanindaki adamla konu§ma- 

ga dalarak hadiseyi gormemi§ gibi davrandi. 

Diger bir giin sultan susami§ ve su istemi§ti. Koleler bii- 

birlerine “Sen getir,, deyerek ve i§i birbirlerine atarak suyu 

getirmediler. Bunun iizerine Selaheddin tekrar su istedi ve 
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boylece emrini be§ kere tekrarladi. Sa gelince suyu igti ve zerre 

kadar hiddet gostermedi. 

Diger bir giin hastaliktan kalkmasini miiteakip hamama 

g-itmi§ ve bir miktar soguk su istemi§ti. Suyun bir kismim 

viicudunun iizerine serpti. Titremekte oldugundan su igmek 

istemedi, fakat daha sonra susuzlugu artti ve istirap duymaga 

ba§layarak tekrar su istedi. Suyu getiren adam sinir yiiziinden 

titremi§ ve elindeki butun su sultanin iizerine d6kulmu§tii. Sul¬ 

tan fena halde titredigi halde kolesine yalniz §u sozleri soyle- 

de: “Kasdin beni oldiirmekse bilelim,,. 

S e l a h e d d i n'in oliimii iizerine Halat valisi Buhtamar 

keyfiyetten haber aldi ve son derece sevindi. Sonra askerlerini 

topladi ve Maiperkat’a dogru yiiriidii. Sonra §aharman’in kolesi 

olan Hazar Dinar! naminda bir adam Qikti, onu oldiirdii ve 

yerine gegti. Kendisi Buhtamar’in damadi oldugundan ismi 

Mahmud olan kiiguk oglunu oldiirmedi, belki kendi evladi imi§ 

gibi yeti§tirdi. Aym yil iginde Ismaililerin reisi olan S i n a ny 

Masrayat’ta oldii ve yerine N d s i r adini ta§iyan bir Iranli 

gegti. Biitiin Arap ve Frank hiikiimdarlari bu S i n a n ’dan kor- 

karlardi. Kendisi hangerler yaptirmi§ ve bunlardan herbirinin 

iizerine kirallardan birinin adini yazdirmi§ti. Hangerlerden biri- 

ne verdi mi, oldiiriilecek adam denizin gobeginde olsa dahi, 

onun emri mutlaka yapilirdi. S i n a n yabancilarin ilmine vakifti 

ve ruhlarin tenasuhiine inanirdi. Kendi firkasina mensup adam- 

larin herbirine Aflatun’un akidesini ogretirdi. Bu yiizden bunlar 

oliimii istihkar eder ve oldiiriildiikleri halde bu diinyadan gog- 

mediklerine inanirlardi. Si nan birgok defalar kendini gizledi; 

bu yiizden oldiigiine dair haberler yayildi. Fakat gok gegme- 

den tekrar goriindii. Kendisi miiteaddit defalar gizlenmi§ oldu- 

gu igin oldiigii zaman koleleri oliimiine inanmami§lardi. 

Yunanlilarin 1504 (M. 1193) yilinda Kilikya hakimi Leon 

bir suikast tertip ederek Antakya prensi Frayns B o h a- 

imond'u ele gegirdi. Yukarida soyledigimiz gibi Bagras, 

Leo n a ait oldugu igin Araplar burasmi birakip kagtilar, o da 

burasini aldi. Bohaimondf Bagras’in Ermeni hakimini prens 

ile gizli tertibat almaga sevketmek istedi, onun efendisi olan 

Leon’a kar§i isyan ederek kaleyi Pray ns a. teslim etmesini ve 

Antakya’ya gidip orada ikamet etmesini bildirdi. Bagras haki- 

Ebiil - Faroe Tarihi, F. 30 
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mi bu teklifi Pray ns a gonderdi ve Bagras’i ona teslim 

etmegi va’d etti. Pray ns da ona inandi ve kansi ve gocugu 

beraber oldugu halde siir’atle hareket etti. Bunlar Bagras’in 

kar§isindaki Kuyu oniinde karargahlarim kurdular ve Bagras 

hakimi bunlara gida ve §arap gonderdi. Sonra bunlara “Giin- 

diiziin kaleye gikmak imkansizdir. Ortalik karardiktan sonra 

gelirseniz kapilari agik bulursunuz ve gizlice igeri girersiniz. 

Birlikte atlilar bulunmasin ki, nobetgiler bunlari goriip sirri- 

mizi ke§fetmesinler. Atlilar civarda gizlenmege devam et- 
sinler,, dedi. 

P r a y n s bunlara inanarak Kuyu’nun oniinden hareket 

etti ve Antakya’ya gitmekte oldugunu iddia etti. Ortalik kara- 

rinca kansi ve oglu, kendisine hizmet eden gocuklarla birlikte 

geri dondii, kale kapisma yakla§ti, kapinin a^ik oldugunu 

gordii ve yanindakilerle birlikte sevine sevine igeri girdi. 

Bagras hakimi bunlara “Siz burada yatin ve giin dogu§una 

kadar istirahat edin. Biz de tertibat ahr, atlilari kisim kisim 

igeri ahr ve muhafizlari yakalariz,, dedi. Bunlar yattiktan sonra 

hakim burada gizlenmi§ olan ve birgok Ermenilerle birlikte 

gelen Leon a haber gknderdi, o da Bagras’a geldi, Pray ns' 1 

yakalayarak kendisine zincir vurdugu gibi, karisini ve oglunu 

da demirden baglar iginde tuttu. P r a y n sf Leo n un kar- 

de§i R u p i ne i§kence ettigi i$in Leon da Prayns’a son 

derece §iddetli i§kenceler etti. ingiltere kiralinin kizkarde§inin 

biraderi Hanri’nin gelip tavassut etmesine ve andla§malar 

yapmasina kadar Pray ns, Leon’un yaninda esir kaldi ve 

bunun (izerine serbest birakildi, Leon, KiligArsla n’in 

oliimiinden sonra gok kuvvetlendi, kismen Tiirklerden, kismen 

Rumlardan 72 kale zaptetti ve biitiin muharebelerinde bir fatih 

olarak goriindu. 

Musul emiri / z z ii d d i n M e s'u d, Selaheddin' in 

oldugunu haber aldiktan sonra Suriye saltanatini geri almagi 

hararetle ozledi ve karde§i olan Sincar ve Nisibis emiri ima- 

d ii d d i n'e ve karde§inin oglu Cezire emiri Senear $ a h'a 

ve Erbil emiri Zeyniiddin oglu Muzafferuddi n'e. 

haberler gondererek birlikte hareket igin hazir olmalarini ve 

Selaheddi n’in hanedamna tabi §ehirleri zapt iqin hareket 

etmelerini istedi. Bunun iizerine Selaheddin'in en biiyiik 
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oglu olup karde§leri yerine §am’da hiikiim siiren Af dal o zaman 

§am’da buiunan amcasi AdiTi istedi, o da Atabegler hanedam 

ile yapilacak muharebeye i§tirak etmek ve askerlerin ba§inda 

bulunmak iizere bir kuvvet getirdi. Afdal Misir’da hukiim sii- 

ren diger karde§i Melik Azize ve Halep’te hiikiik siiren di- 

ger karde§i Melik Tahir'z, Hama’da hiikiim siiren amcazadesi 

Ta k iyy ii d di n in karde§i Na s i r iiddi ne ve Emesa’da hiikiim 

siiren babasmin amcazadesi Na s i r u ddi n oglu Melik Miica- 

hid'e haberler gonderi, hepsinden askerler topladi ve bunlari 
A A 

amcasi Adi l ile birlikte yola gikardi. Adi l hareket ederek 

Edessa havalisindeki Rihan gayirinda karargah kurdu. Musul 

emiri / zziid din keyfiyetten haber alarak o da taraflarlarini 

topladi ve Nisibis’e geldi. Fakat burada dizanteriye tutuldu ve 

M usul’a donerek kisa bir zaman sonra oldii. Bu emir giizel 

huylu, £ok merhametli ve miitevazi bir adamdi. Higbir kimse 

onun miistehcen bir tek soyledigini i§itmedi. Gozlerini daima 

one dogru dikerdi ve kendisinden bir§ey dileyen bir kimseye 

“Hayir,, dememi§ti. 

N u r e d d i n Arslan § a h yerine gegti ve M iicah id ii d- 

din K a y m a z ’in idaresini ele aldi. Araplarin 590 (M. 1193) 

yilinda Alaeddin T a k i § Harezm$ah Horasan’dan 

gikti ve Rey §ehri civarinda Sultan T u g r u l ile harp mey- 

daninda kar§ila§ti. T u g r u l maktul d ii § t ii, kellesi Bagdad’a 

gonderildi ve halifenin sarayimn kapisinda bir kami§ iizerinde 

asili durdu. 

Harezm§ah> Hemedan’a ve diger memleketlere hakim 

oldu ve Pehlivan oglu K u t l u 1 n a n a g (lnaigh?)i ve- 

kil tayin etti. Bu zat daha once Hemedan hakimi idi ve 

Harezm$ah ’i nezdine getirtmi§ti. Qiinkii sultan Tugrul 

onun hapishanesinden kagarak kendisine kar§i iistiinliik ka- 

zanmi§ ve ondan memleketler almi§ti. Bu Tugrul ile Sel- 

<;uklularm Horasan’daki saltanati sona erdi ve Selguklularin 

Rum diyarinda bulunanlari kaldilar. Tugrul, A r s l a n\n 

oglu idi, oda Tugrul ’un, o da Mahmud ’un, o da 

Muhammed' in o da M e l i k $ a h} in, o da Alp Arslan'xn 

o da D u k a k' in, o da Davud1 un yani Qagn Bey in, o da 

M i kail ’in, o da § e l q u k ’un, o da D u k a k ' in oglu idi. 
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Bn yil iginde Misir hiikiimdari Melik Aziz buyiik kar- 

de§i A f d a l ’dan $am’i aimak iizere g*eldi ve amaci Melik 

A d i l ikisi arasinda sulh yaparak Kudiis’iin Melik A z i z'e, 

Gabala ve Lazikiye’nin Halep emiri Melik Tahir'e ve 

Misir’da bazi koylerin A d i l 'e ait olmasmi kararla§tirdi. 

Boylece sulh oldu ve herbiri kendi iilkesine gitti. 

Araplarin 591 (M. 1194) yilinda Halife Nasir asilzade- 

lerinden biri olan Seyfuddin T u g r u l ile Isfahan’a bir 

ordu gonderdi. Buranin ahalisi ba§larinda bulunan Harezmli 

zalimlerden nefret ettikleri igin §ehri ona teslim ettiler. Yine 

bu yil iginde Misir hiikumdari Melik Aziz yine §ami karde§i 

Melik Afdal'den aimak iizere hazirlandi. Afdal keyfiyetten 

haber alinca amcasi Adil ’in bulundugu Cafer kalesine ve 

karde§i Tahir' in nezdine bizzat gi tti, onlardan yardim 

diled i, onlar da kendisi iie birlikte §am’a geldiler. 

Melik Aziz de gelmi§ ve §am biti§iginde karargahini 

kurdurmu§tu. Bunun iizerine Selaheddi n in eski koleleri 

Melik A zi z'e kar§i hiyanet ettiler, Adil ve Afdal'e ha¬ 

ber gondererek “Bize geliniz, biz de bu adami size teslim 

ederiz,, dediler. Aziz hiyanetten haber alarak dogrudan dog- 

ruya ve siir’atle Misir’a dondii. Bunun iizerine Adil ve A /- 

dal onu takip ederek Misira gittiler ve Biilbeys’e kar§i karar- 

gah kurdular. Bunlar Misir’i almaga muktedir idiler, fakat 

Adil, Afdal'i tuttu ve sulh yapti. Afdal da §am’a 

dondii ve Kudiis de ona ait oldu. Adil ise Misir i istila et- 

ti ve Melik A z i z ’in idaresini ele aldi. 

Araplarin 592 (M. 1195) yilinda Melik Adil ve Melik 

Aziz Misn’dan giktilar ve §am’a kar§i karargah kurarak bu- 

rasini Melik Afdal'in elinden aimak istediler. Afdal sur- 

lar iizerinde harbe hazirlandi ve §ehrin kapilarini ve surlarini 

asilzadeleri arasinda taksim etti. Bu sirada Emesa ahalisinden 

olup ismi izziiddin olan ve §am’in §ark kapisini muhafaza et- 
a 

mekte olan adam, Afdal'a hiyanet etti ve A d i l i §am in 

i^ine soktu. O da amcasi Esediiddin § i r k u h ’un ma- 

hallesinde karargahini kurdu, Melik A z i z de §ehrin igine 

girdi. Bunlar §ehri Melik Afdal ’dan aldilar ve ona Sarhad 

kalesini verdiler. O da buraya gitti, Melik Aziz Misir’a don- 
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dii ve A d i l, Me li k A z i z’e tabi sayilan §am’da kaldi. Fakat 

asil kumanda umumiyetle Adil’de idi ve Melik Aziz buna 

yaliniz sureta sahipti. Halep emiri Melik Tahir miikerrer de- 

falar Melik A f d a l ’a miiracaat ederek su sozleri soyledi: 
il A J • I » 

a i i e guvenme, ondan bize hayir gelmez ve ben onu siz- 

den iyi tamrim. Gergi o hepimizin amcasidir, fakat ben uste- 

lik onun damadiyim. Ondan bize iyilik gelse idi ben hepiniz- 

den fazla ona yakin oldugum igin bu iyiligin bana isabet et- 

mesi gerekirdi,,. A f d a l §u cevabi verdi: “Dii§iincen dogru 

degildir. Bu adam babamizin yerindedir. Ondan bize nasil fe- 
nalik gelebilir?,.. 

Araplarin (^- H96) yilinda Adil ingiltere kiralinin 
oliimu ile onunla Sel a he d din arasinda yapilan musalahamn 

infisah ettigini ileri surerek Franklarla harp etti. Adil Jop- 

pa’ya kar§i karargah kurarak burasim harp ile aldi. Bunun 

uzerine sahil iizerindeki Franklar igerideki olan Franklara §u 

habeii gonderdiler : “Siir’atle gelip bize katilmazsaniz Araplar 

biitun sahil boyuna hakim olacaklar,,. Igerdeki Franklar da 

bunlara birgok askerler gonderdiler ve bunlarin ba§ina $an- 

$olye (§ansler) ismi verilen kilise ogullarindan birini gegirdiler. 

Bunlai hareket ettiler, Tablin’e kar§i karargah kurdular ve bu 

§ehie kar§i §iddetli bir muharebe yaptilar. Bunlar §ehri aimak 

iizeie iken Akka kontu Hanri nin yuksek bir yerden dii§erek 

oldiigiinii haber aldilar. Boylece bunlar ba§larinda bir kiral 

bulunmadigi igin muharebeyi durdurdular ve Kibris prensini 

getirterek Hanri’nin karisim ona verdiler. Adil keyfiyetten 

habei alarak ona haber gonderdi ve Berut'un Franklara, 

Tabuin'in Araplara ait olmasi §artiyle kendisi ile sulh yapti! 
Franklar da Tcibnirii biraktilar ve gittiler. 

Aym yil iginde H a r e z m ? a h Taki§ oglu Melik$ah 

Ni§abur’da vefat etti ve onun yerine Kutbiiddin Mu ham- 

med geldi. Halbuki babalarimn vasiyetine gore saltanatin ona 

degil, fakat karde§i H e n d o k Ha n a ait olmasi icap ederdi. 

Bu sirada Se l a h e ddi n ’in karde§i Eyyiib oglu Seyfiiddin 

el-i si ami Tugtekin vefat etti. Kendisi Taimna iizerinde 

hakirndi ve oglu Ismail yerine gegti. Fakat hiikumdarliga ka- 
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biliyetsizligi yiiziinden memleketin e§rafi ona kar§i g*eldi ve onu 

old iirduler. 
Araplarin 594 (M. 1198) yilinda Imadiiddin b. Z a n g i 

b. M e v d u d b. Z a n g i b. Aksungur vefat etti. Kendisi 

Sincar, Nisibis, Habura ve Kalonikus emiri idi. Onun yerine 

oglu K u t b ii d d i n Mahmud hiikiim siirdii ve babasinin 

kolesi Yak? oglu Mucahidiiddin onun idaresini ele 

aldi. Aym yil iginde Musul emiri N u r e d d i n Arslan ?ah 

Nisibis’e kar§i hareket etti ve burasim amcasinm oglu Kut- 

b ii d d i n M u h a m m e d'in elinden aldi. Qiinkii K u t b ii d- 

d i n Musul hududu iizerinde ve iki nehir bolgesinde bulunan 

bazi koylere el uzatmi§ti. Kendisi koyliilerin idaresi i^in bir 

elgi gonderdi ise da talebi reddolundu, Nureddin de bir 

ordu toplayarak Nisibis’e kar§i hareket etti. Kutbiiddin de 

geldi, fakat kirildi ve Harran’a gitti. O da A d i /’e haber gon¬ 

derdi ve kendisinden yardim diledi. Nureddin, Nisibis e 

girdikten sonra birkag giin iginde askerleri hastahga tutuldu ve 

Musul e§rafindan altisi oldii. M ii cahidiiddin k i y m a z 

namindaki veziri bunlar arasinda idi. Bu yiizden Nureddin, 
Nisibisi birakip Musul’a geldi ve buranin emiri Kutbiiddin 

burasim tekrar teslim etti. 
Aym yil Harezm?ah, Buhara §ehrine gitti ve burasim 

Katahlardan yani Qinlilerden aldi. Buhara’daki Araplar, Qinli- 

lerle dostluk §artiari iginde ya§adiklan ve Qinliler Araplarin 

dini iizre olmamakla beraber akilli ve insafli olduklari i^in 

§ehrin surlan iizerinde son derece §iddetle harbettiler. Nihayet 

bir kopegi alarak ve onu Harzem§ah’a benzer tarzda giydi- 

rerek Harezmlilere attilar ve “Bu sizin hiikumdarinizdir,, de- 

diler. Fakat Harezm§ah §ehri kilig kuvveti ile aldiktan sonra 

bunlarin kabahatini aklina getirmiyerek kendilerine altin verdi 

ve onlara sadakat yemini ettirdi. 

Aym yil i^inde Melik Adi l Mardin e kar§i hareket etti 

ve bu §ehre kar§i §iddetle muharebe etti. Buranin emiri kii^iik 

bir gocuktu, adi Hiisameddin idi ve idaiesini ^eviren zat 

Yak? oglu Netameddin idi. Kalenin i^indekilei hiyanet 

ettiler, §ehri Adi / e teslim ettiler ve askerler §ehre girerek 

onu yagma ettiler ve tiiyler iirpertici zuliimler irtikab edeiek 

§ehir iginden kaleye kar§i muharebeye devam ettiler. 
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Araplarin 595 ( M. 1198) yihnda Selaheddin in oglu 

olan Misir hukiimdan Melik Aziz vefat etti. Aziz golde bu- 

lunuyordu. Bir kurdun kendisini takip ettigini gorerek atindan 

du§tu ve bir hummaya yakalandi. Sonra Kahire’ye dondii ve 

burada vefat etti. Aziz, Melik Mansur adini ta§iyan bir 

kuquk gocuk birakmi§ti. Bu yiizden e§raf arasinda ihtilaf ba§- 

gosterdi. Bunlann ^ bir kismi gocugun babasimn yerine gegir- 

mek, bii kismi A d i 1 i bir kismi da A f d a i\ hiikiimdar 

ilan etmek lehinde idiler. Afdal'i isteyen taraf kuvvetli 

idi, bununla beraber Melik Mansuru Sarhad’tan getir- 

diler ve tahta gegirdiler. Bunun iizerine A f d a l'\ isteyenler 

kagtilar ve gidip Kudiis’ii aldilar. Afdal Misirlilardan bir 

ordii alarak §am’a gitmek istedi. §amlilar da Mardin’e 

kar§i muharebe etmekte olan Melik Adi It vaziyeti bildirdi- 

ler. O da oglu Kamil M u h a m m e d'\ Mardin kalesine 

birakti ve tela§ iginde §am’a ko§tu. Afdal de geldi, asker- 

lelini §am a kar§i yiiriittii, fakat askerleri kendi aleyhinde ay* 

nliklar iginde idiler. O da burasim birakti ve tekrar Misir’a 
gitti. Buraya geli§i beyhude idi. 

A 

Adi I'm oglu Kamil Mardin kalesi iginde bulunanlari gi- 

dasizhk ve hastalik yuziinden biiyiik istiraplara ugrattigindan 

kalenm iginde bulunan Hiisameddin' in idare amiri N e t a- 

meddin kaleyi teslim etmek uzere idi. Fakat Musul emiri 

Nurpddin ile Sincar emiri ve amcazadeleri ve Cezire emiri 

keyfiyetten haberdar olunca son derece rahatsiz oldular ve 

birbirlerine §u sozleri soylediler: “Adi Tin hanedam Mardin’e 

hakim olursa bizi de, butQa arazimizden mahrum ederler,,. 

‘Bu yiizden siir’atle anla§tilar ve hep birlikte Dunaiser't gitti- 

ler. Kamil buna kar§i ovaya indi ve burada atabeglerin ogul- 

lari onunla dovii§erek ordusunu kirdilar. Kamil ile beraberin- 

de bulunanlar, Mardin’den kagtilar. Bunlar §ehre girince kalede 

bulunanlarin a§agi inerek gadirlanm yagma etmi§ olduklanni 

gordiiler. Kamil geceleyin askerlerini alarak Harran’a ve 

Harran’dan §am’da bulunan babasimn yanina gitti. Denildigine 

gore Kamil’e mensup olanlar dagdan ovaya inmemi§ olsalardi 

Atabeg hanedam onlari Mardin’den gogmege mecbur edemez- 

di ve bunlar kaleyi de alirlardi. Fakat §am yuce olan Allah ne 
dilerse onu yapar. 



472 ABU’L - FARAC TARIHI 

Araplarin 586 (M. 1198) yilmda Melik Adi l askerlerini 

topladi ve Misir topragina gitti. Afdal haber alarak asker¬ 

lerini topladi ve yola gikarak amcasi iie muharebe meydamnda 

kar§ila§ti ise de ordusu kirildi ve kendisi geceleyin kagarak 

Kahire’ye gitti. Adil de Kahire’ye kar§i karargahim kurarak ona 

kar§i harb agmak istedi. Bunun iizerine e§raf onu sulh iste- 
A 

mege te§vik ettiier. Qiiuku A d i /’in kuvvetine denk olacak 
A 

bir kuvveti yoktu. Afdal, Adil’e sulh igin miiracaat etti ve 

Misir yerine §am’in kendisine verilmesini istedi ise de Melik 
A 

Adil buna razi olmadi. Bunun iizerine Afdal, Edessa ve 
A 

Harran’i istedi. Fakat Adil bunlari da vermegi kabul etmedi. 

Bunun iizerine Afdal Mairperkat, Hani ve Cebel Cur’u 

istedi ve Adil muvafakat etti. Ikisi anla$tilar ve Afdal 
Misir’dan gikarak Sarhad’a gitti ve adamlanni gondererek 

a 

Maiperkat’in teslim olmasini istedi. A d i /’in oglu N ecmeddin 
itiraz ederek burasmi teslim etmeyecegini soylediginden A/- 

A 

dal keyfiyeti A d i /’e bildirdi ve “Oglunuz emrinize isyan 

ediyor ve sizi dinlemiyor,, dedi. Afdal onunla oglu arasinda 

gegeni anladiktan sonra ona iltihak etti ve mesele hakkinda 

ba§ka bir elgi gonderdi. Aym yil iginde Harezm ile Horasan’- 

m bir kismina ve Rey ile diger daglik memleketlere hakim 

olan Alp Arslan oglu Harezm§ ah Taki§ vefat etti ve 

onun yerine babasi tarafmdan kendisine Aided din ismi 

verilen Kutbiiddin M u h a m m e d'\r\ oglu gegti. Aym y 11 

iginde Misir’da devrinin en me§hur ulemasindan olan Kadi 
Fadil vefat etti. 

Araplarin 597 (M. 1200) yilinda Adil Melik Azizm 
oglu geng Melik Ma n s u r admin hutbelerde okunmasini dur- 

durdu. E§raf bu hareketi yanh§ buldular ve keyfiyeti Sarhad’da 

bulunan Melik A f da l}a ve Halep’te bulunan karde§i Melik 
T ah i r’e bildirdiler ve bunlara §u sozleri soylediler: “Geliniz 

A 

ve $am’a kar§i karargah kurunuz. Melik Adil sizinie harbet- 

mek iizere giktigi zaman biz onu esir ahr ve sizin elinize 

veririz,,. Adil bu vaziyetten bir dereceye kadar haberdar 

oldugu igin §am’da bulunan oglu Melik Mutam $ ere fed- 
A 

din Isa'ya haber gondererek derhal hareket etmesini ve 

Afdal"\ Sarhad’taki kalesine kapamasini istedi. Afdal bun- 
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dan haber alarak Sarhad’tan tela§la hareket etti ve Halep’te 
4k 

bulunan karde§i Tahir'm yanina geldi. Bunlann ikisi Adi It 

ait olan Mabbug’a gittiler, burasmi aldilar, sonra Necm kalesini 

aym §ekilde ele gegirdiler. Sonra dondiiler ve Hama’ya 

kar§i hareket ettiler. T akiyyiiddin oglu Nasiriiddin bun- 

lara 30.000 Sur dinari verdiginden onu biraktilar, Ba’Iebek 

yolu ile §am’a kar§i hareket ettiler. Afdal ile Tahir §am’i 

alinca onu Melik Afdal ’a vermek hususunda anla§mi§lardi. 

Bunlar daha sonra Misir’a gidecekler, Misir’i alinca Melik 

Afdal §am’i Tahir't verecek ve kendisi Misir’da hiikiim 

siirecekti. Iki karde§ bu maksatla §am’a kar§i harbettiler. Fa- 

kat burasmi tarn zaptedecekleri sirada Melik Tahir, karde§i 

Melik A f d aV \ kiskanarak ona §u sozleri soyledi : “§am be- 

nim olsun, ben de sizin Misir’i almaniz igin askerlerimi size 

veririm. “Afdal §u cevabi verdi: “Validemin ve ailemin 

Emesa’da el kapisinda bulunduklarini bilmiyor musunuz? (Qiinku 

Afdal bunlari Sarhad’tan getirerek babasinin bir kolesi 

olan Z ey niiddin K a r a c a ’ya emanet etmi§ ve boylece onun 

yardimini temin etmi§ti). Bunun igin §am l bana birak da bu 

kadinlar burada barinsinlar ve bizim Misir’i almamiza kadar 

sizin de buna razi olmaniz icabederiy. Melik Tahir itiraz etti 

ve bu teklifi kabul etmedi. 

E§raf iki karde§ arasindaki aynligi gorerek bunlari bira- 

kip gittiler ve bir kismi Adil't iltihak etti, bir kismi da §am’da 

kaldi. Bunun iizerine iki karde§ Melik Adil't miiracaat ede- 
A 

rek sulh istemege karar verdiler ve Melik Adil't ba§vurdu- 

lar. Ad ily Melik Tahir't Haiep’ten ba§ka Mabug, Apamia, 

Kafr Tab ve Muarra’nin bir kismim verdi ve Melik Afdal'a 

Samusata, Serug, Ra’s Ayn ve Cumlin’i verdi. Melik Adi l 

bunun iizerine §am’a gitti, digerlerinin herbiri de kendi iilke- 

sine gitti. 
4k 

Bu sirada yani Afdal ile Adi Tin §am’a kar§i karargah 

kurmu§ olduklari sirada Nureddin askerlerini topladi ve 

amcasinin oglu Sincar emiri Kutbiiddin Muhammed'i 

ve Misir emirini yanina alarak Bet Nahrin’i Adil'in haneda- 

nmdan Qekip aimak istedi. Bunlar Ra’s Ayn’a vardiklari 

zaman mevsim yaz oldugu i^in hastalandilar. Adi Melik Fa i z 
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JK 

olan Adil'xn oglu Harran’da idi ve Nureddin't miiracaat 

ederek sulh istedi. N u r e d d i nf Afdal ve Tahir ile amca- 

lari Adi l arasindaki dostluktan haber aldigi ve kendisi has- 

taliga ugradigi igin sulha razi oldu, bunlar da kar§ihkli ant- 

la§tilar. Nu r e d d i n Musul’a dondii, digerlerinden herbiri de 

kendi memleketine gitti. 

Aym yii iginde Mui zziiddin Kayser$ahln Malat- 

ya’da hiikum siirdiigii sirada karde§i olan Kihg Arslan 

oglu Riiknuddin Sultan ona hiicum etti, memleketine kar§i 

harp agti ve Yunanhlarin 1511 (M. 1200) yihnin haziran ayinda 

memleketini zaptetti. Mui zzuddin Kayser$ah karde§inden 

kagarak kayinbabasi olan Melik Adi /’in yanina geldi. Me l i k 

Adi l onu Edessa’da ikamet ettirdi ve kendisine levazim verdi. 

Riikniiddin buradan Erzenerrum’a gitti. Melik Muham- 

med' in oglu burada bulunuyordu. Bu zat Salt a kin oglu idi 

ve gok eski bir aileye mensuptu. Bunlar uzun bir zamandan- 

beri Erzenurrum’da hiikum siiriiyorlard!. Buranm emiri tevazu 

iginde Riikniiddin in yanina gitti ise de Riiknuddin onu 

yakaladi, hapse atti ve §ehri aldi. Sonra onun karde§i Giya- 

siiddin Key h ii s r e i/den Konya’yi zaptetti ve Giyasiid- 

din Suriye’ye kagarak Halep emiri Melik Tahir in yanina 

geldi, keyfiyeti ona bildirerek elinden tutmasini iimit etti. Fa- 

kat Tahir ona yardim etmedigi igin o da buradan ay nidi, 

kendisini gizledi ve bir yerden bir yere goge goge Istanbul’a 

vardi. Rum kirali onu son derece agirladi ve buyiik asilzade- 

lerden birinin kizini ona zevce olarak verdi. Kendisi Franklann, 

ileride gosterecegimiz gibi, Istanbul’u almalanna kadar burada 

ya$adi. Franklarin Istanbul’a hakim olmalari iizerine Giya- 

siiddin kalelerden birinin emiri olan babasinin yanina kagti. 

Kayinbabasi ona §u sozleri soyledi: “Allah bize teselli verin- 

ceye kadar bu kale sana da, bana da yeti§ir„. Giyasiiddin 

karde§inin olumiine kadar burada kaldi. 

Aym yil iginde FVlisir’da kithk oldu. Qiinkii Nil nehri her 

sene oidugu gibi ta§madi. Insanlar olii hayvanlarin ve insanla- 

rin etlerini yediler. Kithktan sonra veba ba§ladi. Bir zelzele 

koptu ve §am, Emesa, Hama, Trablus, Sur, Akka ve §amrin 
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(Samarya) ’deki birgok binalar ve yiiksek surlar yikildi. Zelzele 

Bet Romaya’ya kadar yay 1 Id 1, fakat §arkta §iddetli olmadi. 

Arapiarin 598 (M. 1201) yilinda Harezm$ah M a ham¬ 

med b. Taki? Horasan’a gitti ve Maru (Merv) ve Ni§apur’u 

Giy a siid din den ve karde§i §ehabiiddiri den aldi. Qiinkii 

buralari vaktiyle kendisine aitti. Fakat Harzeme gitmesi ve 

babasi Giyasiiddin in cenazesi ile me§gul olmasi snasinda 

bu yerleri almi§lardi. Kendisi bunlara §u haberi gonderdi: 

“Ben sizden bu §ekilde hareketi ummuyordum. Bil’akis sizin 

Qinlilere kar$i bana yardim etmenizi bekliyordum. Bana yardim 

etmemi§ oldugunuza gore bana zarar vermek hakkimz degildir,,. 

Bunlar ona dost^asina bir cevap vermedikleri i^in, o da bu §e- 

hirlere geldi ve bunlari kiliQ kuvveti ile aldi. Giyasiiddin 

damla hastaligmdan son derece mustarip oldugu igin maglup 

oldu. Onun karde§i §ehabiiddin bu sirada Hindlilerle har- 

betmekte idi. 
Arapiarin 599 (M. 1202) yilinda Misir ve §am sultam Eyyub 

oglu Melik Adi l Ebu Bekiry oglu Melik E?ref Musa 

ile birlikte Mardin’e kar§i askerler gonderdi, burasmi giinlerce 

muhasara etti ve etraftaki koyleri ve araziyi zaptetti. Bunun 

iizerine Selaheddin oglu Melik Tahir G a z i ai alarm a gir~ 

di ve Mardin emirinin herbiri 6 zuze kiymetinde 150.000 beyaz 

dinari Melik Adi it vermesi ve Adil'in ismini hutbeler- 

de okutmasi, Adii'm ismini zuze ve dinarlar iizerine basmasi 

§arti ile iki tarafi bari§tirdi. Melik Tahir de paranin tutarin- 

dan 20.000 dinar ile §abaktan iilkesindeki Kuradi §ehrini aldi 

ve E$ r e f kalkip gitti. Bu sirada Tiirkmenler e§kiyalik eden 

geteler te§kil ederek memleketlerde birgok tahribat yaptilar ve 

insaniar atlilarin ve silahli kimselerin yardimi olmaksizin yol- 

larda seyahat edemez oldular. 

Bu yil iginde Adil karde§inin oglu Afdaidan Serug, 

Ra’s Jumlin §ehirlerini geri aldi. Karde§i Halep emiri 1 a hi r 

de Afdaidan Necm kalesini aldigindan Afdaim elinde yal- 

mz Samus kaldi. Amcasi ile karde§inin kendisine fenalik ettik- 

lerini goren Afdal Malatya ve Konya hakimi KiIiq Arslan 

oglu Sultan Riiknuddi nt elgi gonderdi, ona tabi olan ve hutbe- 

lerde onun adim okuttugu gibi onun adim zuzelere bastirdi ve 

boylece Diyar-i Rum emirlerinden biri gibi oldu. A f d a /, vali- 
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desini Melik Adil'e gonderdi, o da oglundan aldigi $ehirleri 

iade etmesi igin yalvardi. Fakat Adi l onun ricalarini kabul 

etmedi. Sultan Selaheddin oliimunden sonra cezasmi ooyle 

buldu ve Atabeg hanedamna yaptiklarimn kar§ihgim aynen 

gordu. Qiinkii Musul emiri anasini ve amcasimn kizim ona 

gonderip yalvardigi halde ricalarini kabul etmemi§ti. 

Aym yil Melik Adi l Melik Aziz'in oglu Melik 

Mansur u Misir’dan gikardi ve onu biraderleri ve hem§ireleri 

ile birlikte Edessa §ehrinde ya§amagi mecbur etti. Qiinkii Mi- 

sirlilarm onu hiikumdar yapmalariudan korkuyordu. 

Tatar olan Mogollarin saitanatinm 

ba§langicina dair 

Tatarlarin di§ memleketlere yayilmalarindan onceki ilk 

yurtlari malum bir vadi idi (?). Yani diinyamn §imali §arkin- 

daki buyuk ova idi. Bunun boyu ve eni 8 aylik seyahatti. 

Memleketleri §ark tarafindan Kataya Sinaya’ya yani Kata’ya, 

bati tarafindan Uygur Turklerinin memleketine, kuzey tarafindan 

Salapgay (Seber, Sibirya) denilen memlekete , guneyden Hin- 

distan’a kadar uzamyordu. ilk hiikumdarlari olan Cingiz Han’in 

zuhurundan evvel bunlar ba§siz ya§iyorlardi ve Kata’ya yani 

Qinlilere vergi veriyorlardi. Bunlar kopek ve kurt derilerini 

giyiyor, fare (sigan) vesair miilevves hayvanlann eti ile ya§iyor 

ve kisraklarin sutiinii igiyorlardi. Aralannda biiyuk emirlerin 

alameti ata blndikleri zaman demirden yapilan iizengiler kul- 

lanmalari idi, ba§kalarinin iizengilei i ise tahtadandi. 

Yunanlilarin 1514 (M. 1203) ve Araplarin 599 yilin- 

da UnkHany yani hiristiyanlar kirah John Krit diye 

tamlan Han barbarlar kabilesine hakim oldugu sirada C?n* 

gizHan onun hizmetlerini miitemadiyen lfa etmekte idi. Unk 

Han onun yiiksek zekasini gorerek ve giinden giine ilerledigi- 

in goz oniinde tutarak onu kiskandi, onu hile ile ele gegirmek 

ve oldiirmek istedi. Unk Han in adamlarindan iki geng bu hi- 

yanete vakif olarak Cingiz't haber verdiler, Cingiz de bu- 

nu adamlarina bildirdi, bunlar da geceleyin gadirlarindan go- 

gerek kendilerini bir pusu iginde gizlediler. Giin dogdugu za¬ 

man Unk Han Tatarlarin gadirlarina saldirdi ise de iglerinde 
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bir kimse bulamadi. Bunun iizerine Cingiz'in tarafdarlari 

onun iizerine atildilar ve iki taraf B a l $ u y a adi ile taninan 

bir duvar yamnda birbirleri ile harbe tutu§tular. Cingiz'in 

tarafi muzaffer oldu ve Ung Han in tarafi kirildi. Iki taraf 

nice nice defalar dovii§tuler. Nihayet Unk Han in tarafi ta- 

mami^le mahvoldu, Ung Han m kendisi de oldiiriildu ve ka- 

rilari, ogullari ve kizlari esir dii§tiiler. Cingiz Han o iki gen- 

ci yiikseltti, onlara dair bir azadlik yasasi Qikardi. Bu sayede 

bunlarin bulundugu bir yerde esir alindik^a hiikumdar (veya 

hukiimdarlar) igin hisse ahnmiyor, ogullarina ve sonuna ka- 

dar torunlanna bu muamele gosteriliyordu k Bunlar istedikleri 

zaman ve davet vuku bulmadan hiikiimdarlarin huzuruna gire- 

bileceklerdi. Her ne kabahat i§lerlerse i§lesinler hi$bir kimse 

bunlara ceza veremiyecekti. Cingiz kendisi ile bu muhare- 

bede bulunan diger adamlan da yukseltti ve onlari asilzade 

yapti. Cingiz ile beraber bulunan Mogollardan, “Avira- 

taya„ tesmiye olunan kabileye mensup olanlar, bedeni hare- 

ketler bakimindan ba§kalarina nisbetle daha buy uk hiiner gos* 

terip daha dayanikli bir surette harp ettiklerinden, bunlari da 

taziz etti ve bir kanun ^ikararak hiikumdar ogullarina almacak 

kizlarin bunlarin kizlari arasindan se^ilmesini gerekle§tirdi 

ve boylece Cingiz ogullarinin gogalmalarim istedi. Bundan 

ba§ka hukumdarlarin kizlari da bunlarin ogullarina e§ olarak 

verilecekti. Bu yasa bugiine kadar bunlar arasinda yiirurluktedir. 

Unk Han'in yani Kritli John'un ba§ina gelenler de 

bo§una degiidi. Qiinkii bu adam kendisini yiicelten Mesihten 

kalbini ^evirerek Karat<.eJa adi ile tanilan Qin kabilesinden 

bir zevce almi§ti. Bu adam atalarimn dinini terkederek yabanci 

ilahlara tapmi§, Allah da saltanatim elinden alarak kendisinden 

daha iyi olan ve tanri huzurunda duriist bir kalb ta§iyan kim- 

seye vermi§ti. Bu sirada Tatarlar iginde oyle bir^adam zuhur 

etti ki karaki§ mevsiminde ortaligin soguktan dondugu siralar- 

da giplak dola§ir, daglar tepeler arasinda giinlerce gezerdi. 

Bu adam u Ben Allah tarafindan geldim. Allah bana dedi ki: 

1 «Bunlan Turhan{— Tarhan) ynpmi§ti. Turhan, sulUnlara ait haklan 

mukellef tutulmiyan hiir kimselerdi. Muharebelerde eline gelecek odemekle 

ganimetlerden hiikumdar i<jin hisse aynlmazdi» (Bk.Muhtasar-ud-diivel, 

s. 395) (0. R.). 
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ben biitiin diinyayi Temiirkhin (Temur gin) ile ogullanna 

verdim ve ben ona Qingiz Han admi verdim „ diyordu. 

Temurkhin, Cingiz Han in asil ismi idi ve Tatarlar bu 

adama Tubut Tanri adini verdiler. 

Cingiz Han’in ogullanna dair 

Cingiz Han in birgok ogullan ve kizlari vardi, fakat 

bunlar iginde anli §anh olanlar B ii y ii k Kr a l i g e’nin dogurmu§ 

olduklari idi ve Cingiz Han in adi Yasungin Bagi olan 

bu biiyiik kraligesinin dort oglu olmu§tu. Birincisi Tu$i, ikin- 

cisi Qagatai (Q a gat ay), uguncusii Avkatai (Oktay), aor- 

dunciisii Tuli idi. Cingiz, Tu$i'y\ av reisi yapti. Qiinkii avi 

her§eyden fazla seviyordu ve avcilari taziz ediyordu. Qa ga t ay' 1, 
kanun yani yasa i§lerinin ba§i yapti. Cingiz'in emriyle dev- 

letin idaresi A v k a t a i {Oktay) ya verdi ve kennisi en kiigiik 

oglu Tali'yi askerlere ve muhariplere ba§ olarak tayin etti. 

Bunlarin herbirine hususi ikametgah olmak iizere yer gosterdi. 

Adi Avtukin Tuman olaa karde§i ile amcalanntn ve akra- 

balarinin oguliarim Kata yurduna gonderdi. 

Cingiz Han’in yaptigi kanunlara dair 

Mogollann edebiyati veya yazisi bulunmadigi igin Cingiz 

Han emretti ve Uygur katipler kitaplarim Tatarlann gocuklarina 

getirdiler ve onlara ogrettiler, ve Misirlilarin kendi dillerini 

Yunan harfleri ile ve iranlilarin kendi dillerini Arap harfleri ile 

yazmalari gibi bunlar da Mogol dilini Uygur harfleri ile yaz- 

dilar. Sonra onun emri ile onun yaptigi §u kanunlari yaz- 

dilar : 
I. Mogollar asilere mektup yazmak ve elgi gondermek 

ihtiyacini hissettikleri zaman, bunlari ordulannin ve sayilarinm 

buyukliigu ile tehdit etmesinler. Yalniz onlara desinler ki itaat 

ederek teslim olursaniz iyi muamele gorursuniiz ve istirahat 

edersiniz. Fakat mukavemet ederseniz, biz ne biliriz, fakat da- 

ima ya^ayan Allah ba§iniza ne gelecegini bilir. Bu hatt-i hare- 

ketle Mogollar Allaha kar§i giivenlerini gosterirler. Onlar bu 

sayede galip gelmi§lerdir ve gal ip geleceklerdir. 

II. Mogollar miitevazi, temiz ve diiriist kimseleri, katipleri, 

akil sahiplerini, hangi millete mensup oiurlarsa olsunlar, ta’ziz 
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etsinler ve makamianni yiikseltsinler. Kotiilerden ve insafsizlar- 

dan nefret etsinler. Mogollar bu bi^im tevazuu ( yahut iffeti ) 

hiristiyanlar arasinda gormii§ olduklari i^in, muhakkak ki sal- 

tanatlarinm kisa bir zaman once olan ba§langicinda, bunlari gok 

sevmi§ olacaklardi. Fakat bunlann sevgisi o derece §iddetli 

nefrete gevrilmi§tir ki bu huylari ve meziyyetleri begenen goz- 

lerle goremeyecek hale geldiler. Qiinkii hepsi de, binlercesi ve 

binlercesi miisluman oldular. 

III. Mogollar hiikiimdarlarina ve asilzadelerine diger millet- 

ler, bilhassa musliimanlar gibi kendilerini ogen (yahut unvan- 

lar) vermeyeceklerdi. Taht iizerinde oturan kimseye yalniz Han 

yahut Kan kelimesini ilave ederler. Taht iizerinde oturan zatin 

karde§leri ve akrabalari onu dogdugu zaman kendisine veriien 

ilk isimle gagmrlar. 

IV. Mogollar, bir muharebeden sonra, dii§manlarla me§gul 

olmadiklan zaman, vakitlerini ava verirler ve ogullarina vah§I 

hayvanlan avlamagi ogretirler. Boylece bunlar vah§flerle do- 

vii§mege ali§irlar, kuvvetlenii ler, yorgunluga dayamrlar ve vah- 

§1 hayvanlari kar§iladiklari zaman yaptiklari gibi dii§manlarini 

kar§ilarlar ve kendilerini sakmmazlar. 

V. Muharipler yirmi ya§indan ba§layarak daha fazla ya§li 

olan kimselerden segilirler. Her 10 ki§inin bir, her 100 ki^inin 

bir, her 1000 ki§inin bir ve her 10.000 ki§inin bir reisi vardir. 

VI. Biitun Mogollar her yil hanlarina siiriilerinden, davarla- 

rindan, servetlerinden, atlanndan, koyunlarmdan, siitlerinden 

hatta yiinlerinden hediyeler vererek ona yardim ederler. 

VII. On ki§ilik, yiiz ki§ilik, bin ki§iiik kafilelere ayrilan 

kimselerden biri ba§ka bir kafileye katilamaz. Boyle bir§ey 

yaparsa o da, onu kabul eden kafilenin reisi de olduriiliirdu. 

VIII. Her 10.000 ki§ilik kafilelerden ikisi yol iizerinde el- 

gilere binek olmak iizere atlar bulundurur. 

IX. Varis birakmadan olen kimseden, han namina bir§ey 

ahnmaz ve nesi varsa kendisine bakan adama verilir. 

Bunlann daha ba§ka kanunlari vardi. Fakat sozii uzat- 

mainak igin bunlann heyet-i mecmuasindan bu kadarim kaydet- 

mekle iktifa ediyoruz. 
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Mogollar’in putperestlige ne §ekilde baglanmi§ 

olduklarma dair 

Mogollann onceden kendilerine mahsus edebiyatlari veya 

dinleri yoktu. Fakat cihanin haliki olan bir Allahi tamyor, 

iglerinden bazilari da semayi, Tanri sayarak onu bu sifatla 

yad ediyordu. Mogollar, Uygur Tiirklerine hakim oluncaya 

kadar bu §ekilde hareket ettiler. Sonra Uygurlar arasinda 

sihirbazlar bulundugunu ve bunlara Kamd\ar denildigini gor- 

diiler. Bunlar hakkinda birgoklarinin §u sozleri soylediklerini 

i§ittik: “Qadirlarin aralarindan bakarak bu cidamlarin konu$- 

makta olduklari cinlerin sesleri kulagimiza geldi„ . Bunlarin 

cinlerle yaptiklari gizli konu§malarin tamamlanmasi igin ba§ka 

adamlar tarafindan telvis olunmalari icap ediyordu. Qiinku 

buniarin gogu kadin-erkek idiler (sodomit idiler ?). Bu adam- 

larin hepsi de miistekreh kimselerdi. Qunkii buyuciiliik yap- 

mak istedikleri zaman rastgeldikleri her kimseyi yakalarlar ve 

kendi irzlanni telvise mecbur ederlerdi. Bu yiizden Mogollar 

bunlari gordiikleri zaman basit kimseler olduklari igin bu 

adamlardan yiiz gevirdiler. 
Daha sonralari Cingiz Han Qinlilerin, yani Katayhlarm 

heykelleri (yahut putlan) ve akl-u hikmet sahibi kahinleri bulun- 

dugunu haber alarak bunlara elgiler gonderdi, kahinler gon- 

dermelerini istedi ve bunlari izaz etmegi va’d etti. Kahinier 

gelince Cengiz Han bunlarin din iizerinde miizakerelerde 

bulunmalarini ve Kama'larla konu§malarini istedi. Kahinler 

konu§tular, kendi dillerinde Navm adini ta§iyan kitaplarindan 

pargalar okudular. Buyiiculer bunlara cevap vermediler ve 

maglup edildiler. Cevap veremeyi§lerinin sebebi bilgiden mah- 

rum olmalari idi. Bu siradan ba§layarak Mogollar arasinda 

kahinlerin sayisi artti ve bunlara heykeller yapmalari ve bun¬ 

larin kopyalarini gikarmalari emrolundu. Bunlarda kendi mem* 

leketlerinde yaptiklarinin tipkisini yaparak kendi adetlerine 

gore adaklar adiyor ve tiitsiiler yakiyorlardi. Bunlar kahinlere 

son derece hiirmet gostermekle beraber biiyuculeri de biitiin 

biitiin reddetmediler. Mogollar arasinda ikisi de bulunuyor ve 

biri de digerini tahkir etmeden, yahut kiigiimsemeden kendi 

i^ini yapiyordu. Bunlarin hali, peygamberlerin getirdigi kitap- 

lara sahip olan milletlerin haline benzemez. Qiinkii bu kitap 
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sahibi milletlerin herbiri digerine fena sozler soyler ve onu 

kafir sayar (yahut onu hakikl dinden uzak tamr). Kahinlerin 

/Vavm adini ta§iyan kitaplannda St. Gregoire Theoglo- 

£u s un bize hatirlattigi ata sozlerine benzer sozlerden ba§ka 

giizel kanunlar da vardir. Mesela bu kanunlar insanlari zuliim- 

den sakinmaga, ba§kalarina eziyet etmekten kaginmaga davet 

eder, kotiiliige kotulukle degil, fakat iyilikle mukabele etmek 

leap ettigini anlatir ve bir insanin bit veya kehle gibi kiigiik 

mahluklari oldiirmemesi lazim geldigini bildirir. Bunlar Af la- 

tun gibi ruhlarin bir cesetten bir cesede gegerek tenasuh 

ettigini soylerler ve insafh insanlara, dogru duriist ve iyilik 

eden adamlara ait ruhlarin vefatlari iizerine hukumdarlarin ve 

asil kimselerin cesetlerine hicret ettigini, kotu ve habis kimse- 

lere ait ruhlarin i§kence geken, dayak yiyen, oldiirulen kotii 

kimselei in cesetleri ile akil sahibi olmayan mahlukatin ceset¬ 

lerine, siiriineiek yiiriiyen hayvanlann ve yirtici ku§lann ceset¬ 

lerine gegtigini anlatirlar. Bunlara yemek igin et getirildigi 

zaman onu getirene §u suali sorarlar: ‘‘Bu hayvani bizim igin 

mi kestin, yoksa bu eti gar§idan mi aldin,,? Eti getiren “Ben 

bunu sizin igin kestim,, derse, o eti agizlarina goturmezler. 

Mogollarin iranhlara ait memleketleri ve 

bunlarm garbindaki bolgeleri liarap 

etmelerinin sebebine dair 

Mogollarin miistakar ikametgahlan bulunmadigindan ve 

§ehirlerden getirilen elbiseliklere ve yataklara muhtag oldukla- 

rindan Cingiz Han herhangi bolgeden kendilerine gelen ta- 

cirlere sulh sozii verdi ve yollan muhafaza eden ve kendilerine 

Karakshaya (Karakjiya) denilen adamlarin bunlara zarar 

vermemelerini emretti. Bunun iizerine Buhara §ehrinden iig ki§i 

elbiseler ve muhte§em kuma§larla dolu denkler ve Mogollarin 

i§ine yarayacagina emin olduklari birgok §eyler hazirlayarak 

bunlari hayvanlara yuklediler ve biiyiik karargaha gittiler. 

Cingiz Han in emri ile hizmetgileri bunlarin ne getirdiklerini 

gorduier ve mallannin degerini sordular. Tacirlerden ismi 

Ahmed olan biri, on dinar mukabilinde almabilecek bir§ey 

igin iig talen giimii§ istedi. Her talenin degeri 700 zuze idi. 

Cingiz Han bunu haber alinca hiddetlendi ve “Galiba bu 

Ebu'l - Faroe Tarihi, F. 31 
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adam bizim omriimuzde bu <?e$it e?yayi gormedigimizi saniyor„ 
dedi ve adamlarindan birine i§aret ederek altinla dokunmu§ 

bir kuma§ pargasim getirtti ve bu kuma§ pargasi tacirlere 

gosterildi. Hiikumdarin emri ile tacirler nezaret altina ahndilar 

ve getirdikleri biitiin mallarm bir listesi gikarildi. Daha sonra 

hizmetgiler tacirin diger iki arkada§mi getirdiler ve bunlar 

mallara bakarak miinasip gordiikleri fiatlan istediler. Fakat 

bunlar para istemiyerek §u sozleri soylediler : “Biz biitiin bu 

mallari Han igin getirdik. Kendisi bize ildfat ederse bunlann 

degerini bize liitfeder .» Bu sozler Han’i ho§nut etti, o da adam- 

larina emretti ve bunlara altin sirmasi ile dokunmus her ku 

ma§ pargasi i^in bir talen altin, yani 700 miskal ve sirma ile 

i§lenmi§ her kuma§ igin bir talen giimii§ verilmesini soyledi. 

Han bunlann arkada§larina da aciyarak bunlara verdigini 

ona da verdirdi. Sonra Han kiraligelerine, ogullarina ve kizla- 

nna emir vererek kolelerine altin vermelerini ve bunlan bu uq 

tacirle beraber gondererek istediklerini getirtmelerini bildirdi, 

onlar da bu §ekilde hareket ettiler. Dort yiiz kadar tacii top- 

lanmi§ ve bunlarla birlikte iran hiikiimdari Sultan M u ha ai¬ 

med't bir el^i gonderilmi§ti. Bu el^i sultana §u sozleri soy¬ 

ledi : “Bundan boyle yer yiiziindeki biitiin memleketler arasinda 

sulh olmasim emrediyoruz. Tacirler korkmadan her yere gidip 

gelecekler. Zenginler ve fakirler barn? iginde ya?ayarak Allaha 

$iikredecekler „. 
Elgi ile tacirler buradan hareket ederek traniilarin bir 

§ehri olan Othrar a vardiklan zaman vali keyfiyeti sultana bil 

dirdi. Sultan bunlann evindeki mallara goz dikerek ismi In a- 

shluk (inalshuk) olan valiye bunlann hepsini gizlice imha 

etmesini emretti. Vali bu emri tatbik ettigi sirada igleiinden 

biri Allahin yardimi ile kagti ve gidip keyfiyeti C i n g i z Ha rc’a 

bildirdi. O da bu haberi alinca miithi§ bir surette hiddetlendi. 

Cingiz bizzat kalkti, bir dagin tepesine gikti, ba§im a^arak 

yiiziinii topraga siirdii ve yemeden igmeden 119 giin bura- 

da kaldi. Cingiz gok yiiziine bakarak §u sozleri soyledi. 

“ Ey cihanin rabbi ve hdliki, gayemin ne oldugunu ve iyiligi he- 

def tamdigimi biliyonun. Dii$man ise kotiiliige ba?ladi ve kotii- 

liik istiyor. Ben de dii?mani ameline gore cezalandirmani dili- 
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yorum„. Sonra bu andan ba§layarak Iranlilarin topraklarina 

kiime kiime askerler gondermege, §ehirleri, daha sonra anla- 

tacagimiz gibi, kilig ucu ile imha etmege koyuldu. 

Franklarin istanbul’u Rumlardan almalanna dair 

Araplarin 600 ve Yunanhlarm 1515 (M. 1204) yilinin 

nisan ayinda Franklar Istanbul’u Rumlardan aldilar ve bu 

yildan ba§layarak saltanatlarina son verdiler. Qiinkii Rum 

kirali, Fransa kiralimn kiz karde§ini zevce olarak almi§, o da 

ona bir ogul dogurmu§tu. Rum kiralimn bir karde§i vardi ve 

bu adam kirala kar§i isyan etti. Bu yiizden kiralin gozleri kor 

edildi ve hapishanede oldiiriildii. Bunun iizerine katlolunan 

adamin oglu, dayisi olan Fransa kiralma ka^ti ve Fransa ki¬ 

rali hiddetlenerek asker topladi ve Istanbul’a kar§i yuriiyerek 

§ehir kar§isinda karargahim kurdu. §ehir halki bu zalim 

adamin karde§ine kar§i muamelesinden ho§nut olmadiklari igin 

§ehre ate§ saldilar ve yangin gikardilar. Bu yiizden sur- 

lar iizerinde harbetmeleri icap eden adamlar, ba§ka yerlerde 

me§gul oldular, Franklar da merdiven kurarak surlarin iize- 

rine ^lktilar, §ehre girdiler ve bu sayede zalim adam da 

ka$ti. Franklar kiigiik gocugu saltanat tahtina oturttular. 

Fakat onun saltanati sozden ibaretti. Asil kumanda ise Frank- 

larda idi. Franklar agir vergiier tarhederek, kiliselerin hazinele- 

rini yagma ederek halka zulmettiler, kiliselerdeki haglari ve 

incillerin ortulerini ve aykonlarin iizerindeki altinlari ve giimii§- 

leri alip gotiirdiiler. 

Ahali Franklar tarafindan insafsizca yagma edildiklerini 

gorerek Rum kiralimn oglu olan geng hukiimdarin uzerine yii- 

riidiiler ve onu oldurduler. Sonra Franklari da §ehirden kova- 

rak §ehrin kapilarim yiizlerine kar§i kapadilar. Franklar §ehir 

di§inda kalarak muharebeye devam ettiler. Harp uzadigmdan 

dolayi §ehrin igindekiler za’fa ugradilar ve haber gondererek 

Konya siiltam Riikniiddin'den yardim istedilerse de bu 

zat onlara yardim edemedi. Istanbul’da ikamet eden Frank ta- 

cirleri 30.000 kadardilar. Fakat §ehrin buyiiklugii yuzunden 

goze pek de $arpmiyorlardi. Fakat bunlar §ehre iki kere ate§ 

verdiler ve §ehrin dortte birinin yanmasina sebep oldular. Bun* 

lar §ehrin kapilarim da agtilar, di§ari giktilar ve kiliglarim 
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gekerek pek gok Rumlar oldurdiiler. Franklar Ayasofya kilisesine 

iltica edenlerin birgoklanna da saldirdilar. Patrik ile ba§papas- 

lar ve biiyukler haglar ve Inciller ta$iyarak bunlari kar§ilamaga 

giktiiar, bunlarin oniinde yerlere kapandilar ve burada bulunan 

halkin gemisini kurtarmak igin yalvarip yakardilar. Fakat Frank¬ 

lar bunlara hakaret ettiler, papaslari ve ahaliyi oldiirerek kili- 

seyi yagma ettiler. 

Franklarin iig reisi vardi: Birincisi Bundikaya1 duka si 

idi. Franklarin biitiin askerleri onun gemileri iginde gelmi§lerdi. 

Bu adam bu sirada kor bir ihtiyardi. Digeri Fransizlarin §efi 

idi, adi Markis'ti. Bir digerinin adi da Gondofri idi. Bunlar 

istanbul saltanatinin kime ait olacagini tayin igin aralannda 

kur’a gektiler ve kur’a Gondofri ’ye (Boudouin - FI and e r- 

li?) isabet etti. O da istanbul’da hiikum siirdii Bundikaya ise 

Girit, Rodos vesair adalar iizerinde hakimdi. Markist de 

Puntus’a gegen deniz yolunun batisindaki memleketi verdiler. 

Yani Laodikea ve Nikea ile Filadelfia vesaire ona aitti. Fakat 

Rumlar mukavemet ettiler, Franklarla anla§mak istediler ve ismi 

L a $ k a r i (Laskaris ?)2 olan bir Rum patrigi Rumlara hakim oldu. 

Musul emiri olan Nureddin §ah ile amcasinm oglu Sin- 

car emiri Kutbti d din Muhammed b. Z an gi bu sirada 

birbirleri ile gok iyi §artlar iginde ya§iyorlardi. Fakat Melik 

Adi l aralarini bozdu. Bu yiizden Nureddin amcazadesine 

ait olan Nisibis’e kar§i karargah kurdu ve burasini zaptedecek 

vaziyete geldi. 

Bunun iizerine Erbil emiri Muzafferiiddin Kukbari 

(Kukburi) b. Zeyneddin Ali Kujek'in Ninova’ya kar§i 

taarruza gegerek §ehri tahrip ettigine ve mahsuliinii yaktigina 

dair haberler geldi. Nureddin de Nisibis'i birakarak Balad'a 

geldi. Burada Muz aff eriiddin in geri donerek ErbiTe git- 

tigini anladi, o da Tel Afar a giderek burasini dogii§erek ele 

gegirdi. Bunun iizerine Adi Tin oglu Melik E$ref Harran’da 

bulunmaktan istifade ederek Ra's Aynt geldi, Erbil emiri Mu- 

zafferiiddin ile ve Amid ile Kipa kalesi emiri ile ve Ce- 

1 Bedjan bunun dogru olmadigini sbyliyerelc dogrusunun Bodwin 

♦Boudouin of Flanders" oldugunu kaydeder. 

2 Theodore Lascaris. Bk. Muhtasar iid-dii-vel ha$iyesi, s. 397 ( 0. R.) 
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zire emiri ile ve Dara emiri iie anla§malar yapti ve bu an* 

la§ma ile Nureddin'm Sincar emirine ait araziden herhangi 

bir pargayi almasma mani olmak igin karar verdiler. Hepsi de 

Nisibis e gelerek buradan Bet Arbhay a y a gittiler. Nu red din 

de Kafr Zamara ya hareket etti ve oradan Bu^azze ve g*itti. 

Bunlar yorgun olduklari igin istirahat etmek iizere gadirlarini 

kurunca E$ref ile beraberinde bulunan askerler harekete geg- 

tiler ve Nureddin ile harbe tutu§tular. Nureddin'm asker- 

leii kinlmi§ ve kat i hezimete ugrami§ti. Nureddin in. kendisi 

dort ki§i ile birlikte kagarak Musul’a vardi E $ r e f in tarafdar- 

lari da Musul’un iizerine saldirdilar, burasmi tahrip ettiler ve 

tutu§turdular. Bunlar bilhassa Balat §ehrini gok fena tahrip et- 

mi§lerdi. Denildigine gore bu sirada bir kadin yemek pi§ir- 

mekle me§guldii. Kadin §ehrin tahribine devam edildigini 

gorerek iki bilezigini almi§ ve ocagin igine gomerek kagmi§ti. 

Fakat atlilarin biri yiyecek bulmak emeli ile bu eve girdi, evin 

iginde bir tek yumurtadan ba§ka yiyecek bir§ey bulmadi. Atli 

yumurtayi alarak ocagin ba§ina gegti ve ocagi kar§tirinca bi- 

lezikleri buldu. Hadise gok garipti ve askerler memleketi giin- 

lerce tahribe devam ettiler. Arada elgiler gidib geliyorlardi. 

Nureddin de Tel Afari amcalarimn ogluna iade ettiginden 

sulh oldu ve daha sonralan askerler de dagildilar. 

Franklar Istanbul’u aldiklan yil son derece kuvvetlendiler. 

Bunlar Fenike'den ilerleyerek Erdune, kadar her tarafi tahrip 

ettiler ve Araplarin birsok kaniarini doktiiler. Bunlar daha 

sonra Hamayn geldiler ve buranin emiri olan Nasiriiddin 

b. Takiyyiiddin b. § e hi n § a h b. Eyyub §ehirden gikarak 

bunlarla harbe tutu§tu. Nasiriiddin kirilarak Hamayn ka$ti. 

Arap yerliler Franklarla dovii§mek iizere giktilarsa da hepsi de 

olduriilduler. Bunun iizerine Melik Adi l bunlara haber gon- 

derdi ve Nasirayi onlara verdi. Bundan ba§ka aradaki toprak- 

larin mahsulii de Araplar ve Franklar arasinda payla§ildi ve 

bdylece sulh oldu. Qok gegmeden digger Franklar Misir’a kar§i 

hareket ettiler ve birgok ganimetler alarak geri dondiiler. 

Aym yil iginde Malatya ve Konya emiri Sultan Riiknud- 

din Ankara §ehrini karde§inden aldi. Fakat Ankara §ehri son 

derece kuvvetli oldugu igin muharebe bir yil kadar devam etti. 

Riiknuddin karde§ini ve karde§inin iki oglunu buradan gi- 
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kartti. Ocra bir yerde bir kale vardi, bunlar bu kaleye dogru 

giderken pe§lerinden e§kiyaya benzer bir kuvvet gonderdi ve 

hepsini oldiirttii. Karde§i iie ogullarimn oldurulmelerinden be§ 

g(in sonra kendisi sirt agrisina ugradi ve siir’atle oldu. Onun 

yerine kiiguk bir ya§ta olan oglu Kihg Arslan gegti. Bu 

Sultan Riikniiddin hakkinda son derece akilh ve muntazam 

hareketli oldugu soyleniyor. Yabanci filesoflann dii§uncelerine 

meylediyordu. Kendisi buniara taraftar olmakla beraber bu 

dii§unceleri agiga vurmuyordu. 

Aym yil icinde §iddetli bir zelzele oldu ve Sur §ehrinin 

suru ile Misir, Filistin, Bet Nahrin ve Musul’da birgok yerleri 

tahrip ettigi gibi Kibns ve Sicilya adalannda da tahiibat yapti. 

Araplarin 601 (M. 1204) yilmda Rum diyannin asilzadeleri 

arasinda ihtilaflar ba§ gosterdi ve Rum hududu iizerindeki Buyuk 

bir Turkmen memleketi olan lug (U?) emirleri adam gondererek 

Rumlar nezdinde miilteci olan Giyas iiddin Keyhusrevi 

getirtiler. Bir^ok askerler toplayarak Konya §ehrine kar§i 

hareket ettiler ve karargah kurdular. Konya dahilindeki asker¬ 

ler di§ari gikarak bunlarla dovu§tiiler ve Iuglular i (Uglular) 

kirarak kagmaga meebur ettiler. Giyasiiddin ne yapacagini 

ve nereye gidecegini §a§irdigi igin Konya’ya yakin bir 

yerde olan Abgarm kasabasma iltica etti. Aksaraylilar bundan 

haber alinca miiteessir oldular ve kendi hakimlerini atarak 

Giyasiiddin Keyhusrev i gagirdilar. Konyalilar Aksaray- 

lilari kiskanarak ba§larindaki e§rafi yakaladilar ve “ Ya^asin 

Sultan Giyasiiddin Key husrev „ diye bagirarak Giya- 

siiddini Konya’ya getirdiler. O da karde§inin oglu Kilig 

Arslani alarak hapsetti ve onunla beraber olanlari da hap- 

setti. Kisa bir zaman sonra butun ulkeler ona tabi oldu. Riik¬ 

niiddin ile beraber olan ve Malatya’nin kendisinden alinmasi 

iizerine kagarak Edessa’ya giden karde§i Kayser $ah da 

onun >anma geldi. Fakat Giya siiddini huzuruna kabul 

etmedi, ona birgok aitin vererek tekrar Edessa’ya gonderdi, 

Sultan Giyasiiddin, Kayseri ye vardigi zaman Samosata 

emiri Selaheddin oglu Melik Afdal ve Zait kalesi emiii 

Netameddin yamna geldiler, ona itaat gosteidiler, bu da 

onun kuvvetini son derece biiyuttii. 

Aym yil icinde Nasiriiddin Mahmud b. Mu ham- 
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med b. Kara Arslan, Adi Tin oglu Melik E § r e/' in yani- 

na gitti ve onun, vermi§ oldugu sozii tutarak, Zait kalesini alip 

kendisine vermesi istedi. E$ref, Suriye, Musul, ve Cezire 

ordularini toplayarak Zait kelesine hiicum etti, Bunlar §ehri zap- 

tederek kaleye kar§i harbetmege ba§ladilar. Bunun iizerine 

Zait kalesinin emiri Sultan Giyas ii d d i n'e haber gondere- 

rek yardim istedi. Sultan, Samosata emiri Melik Afdal'xn 

kumandasi altinda 6.000 atli gonderdi. Bunlar Malatya- 

ya varinca E$ref ile Amid emiri keyfiyetten haberdar 

oldular ve Hartabirt'ten yuz gevirerek iki kaleyi muhtevi 
A 

olan ve biri Amid emirine, digeri Zait kalesi emirine ait olan 

Samain goliine kar§i karargah kurdular ve bu kalenin emirine 

kar§i harp agarak buraya muhafizlar diktiler. Sultanm ordusu 
^ A 

Hartabirt'e gelince Amid emiri Amid’e dogru hareket etti ve 

sultanin ordusu Rum diyarina dondii. 

Yunanhlaria 1516 (M. 1205) yilinda Ibiryahlar Azerbay- 

candan gikarak birgok kanlar doktiiler ve ganimetler aldilar, 

sonra Halat’a geldiler, burada biiyiik tahribat yaptilar. Sonra 

buradan Erci§’e geldiler, her tarafi yagma ettiler ve yaktilar. 

Sonra Bet Halat ve Erzenurriim’a kar§i karargah kurdular. Bu¬ 

nun iizerine Halat emiri Erzeniirrum emiri olan KiIiq Arslan 

ogluna giderek buradan bir ordu aldi. Sonra Ibiryahlar ile har- 

be tutu§tular. Ibiryahlarin kumandani olan Kii^iik Zahari 

maktul dii§tii ve Ibiryahlar gerileyerek kendi memlekctine gittiler. 

Aym yil iginde Bagdad'da bir kadin iki kafah, dort 

ayakh ve dort elli bir gocuk dogurdu ve ^ocuk dogdugu 

gun oldu. Bundan ba$ka Bagdad'da iki kor Arap diger bir 

koriin yanina giderek camilerin birinde onu oldiirduler. 

Qiinkii bu koriin iizerinde zuze ( yani para ) bulundugunu 

saniyorlardi. Iki kor, giin dogar dogmaz korktular ve 

Musul’a kagmak iizere giktliar. Fakat ba$ka bir asker bun- 

larla latife ederek §u sozleri soyledi: “O kor adami mutlaka 

bu iki kor oldurdu. Gun^u tnr koru ancak bir kor oldure- 

bilir,,. Askerin soyledigi bu sozleri i§iten korlerin biri yere 

oturarak “ Vallahi,, dedi “onu ben dldiirmedim, fakat bu arka- 

da$im oldiirdii,,. Diger kor de “Hayir,, dedi “ben dldiirmedim, 

sen oldurdiin,,. Bunun iizerine ikisi de yakalanarak hakime go- 

tiiriildiiler ve hakimin kar§isinda iglerinden birinin adami tut- 
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tugunu, otekinin de yatak gar§afim kullanarak onu bogdugunu 

itiraf ettiler ve ikisi de idam edildiler. 

Araplarin 602 (M. 1205) yilinda Madai (Medya) daglarinda 

gasayan ve kendilerine Tirahaye denilen Kiirtlerden bir 

kabile daglardan indiler ve ba havalide biiyiik tahribat yap- 

tilar. iranlilarin askerleri bir araya gelerek bunlarla dovii§tiiler 

ve bunlarin birgoklarini oldiirdiiler. Bu daghlar, islam dinine 

yirmemi§lerdi. Fakat kendi memleketlerinin iptidal putperestligi 

ile mecusiligi kabul etmi§lerdi. Bunlarin eline bir miisliiman 

du§tii mu onu en §iddetli i§kencelere ugratarak oldiiriiyoriardi. 

Bunlarda bir kiz Qocugu dogdugu zaman kizin babasi evinin 

kapisi oniinde durur ve §oyle baginr: tlBu kizla kim ni$an- 

lanacak ? „ $ayet bir adam gikar da kizi isterse babasi onun 

ya§amasina razi olur. Bir kimse tpkmazsa babasi onu oldiiriir. 

Bu yiizden bunlarin aralarinda kadinlar 90k azdi ve bu yiiz- 

den bir kadin butun bir ev halkimn zevcesi sayihrdi. Bir erkek 

bir kadinin yanina girdigi zaman ayakkabisini o evin kapisi 

oniinde birakir. Bu yiizden ba§ka bir adam gelirse bu ayak- 

kabiyi gorerek eve girmez ve igerideki kimsenin gikmasini 

bekler. Dogan ^ocuklara gelince erkeklerin en ya§lisi onun 

babasi sayilir. 

Araplarin 603 (M. 1206) yilinda Ibiryahlar tekrar Halat’a 

geldiler ve her tarafi yagma ederek, yakarak, birgok kimseleri 

oldiirdiikten sonra gikip gittiler. Giya sudd in Keyhasrev 

Antalya’yi (Satalya?) zaptetti. Burasi sahil iizerinde bir §ehir- 

dir ve Giy a sii d d in buraya 8 inci ayin 3 iincii giinii girmi§ti. 

Kendisi bu seneden once de buraya kar§i bir ordu gonder- 

mi§ti. Buradaki Rumlar Kibris’a haber gonderdiler, giinkii burasi 

Antalya’ya yakindir ve Kibris’taki Franklar Rumlara yardim 

igin geldiler. Bunun iizerine sultan askerlerini §ehirden uzak 

la§tirdi ve daglardaki bir pusu iginde gizledi. Onlar da §ehir- 

den her gikam yakaladilar. $ehir halki bir miiddet istirap 

gektikten sonra sultana haber gondererek §ehri ona teslim 

ettiler ve Tiirklerle Rumlar bir olup Franklarla dovii§tiiler. 

Sultan kaleyi aldi, igindeki Franklari esir etti, sonra Hunas 1 

da ele gegirdi. 

Aym yil iginde Halat emiri Buhtamar oglu Mu ham¬ 

med kuvvetlendi ve kendi babasim oldiiren damadi Hazar- 
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dinari yi oldiirdii. Kendisi geng oldugu igin en sefih hayati 

ya§amaga koyuldu ve Halat ahalisi ondan nefret ettiler. Bun- 

dan ba§ka §aharmari in kolelerinden biri olan 8 a l a b an 

ona kar§i Minazgerd'de. isyan etti. Bunun iizerine Halat ahali- 

sinden bazilari Mardin emiri Nasiriiddin Artuk b. //- 

g a zi b. A l p i b. Temurta$ b. / / g azi A riu k'a. haber 

gonderdiler ve ona §u sozleri soylediler: “Bu senin babamn 

amca oglu kendisini idare edecek bir kafadan mahrum. Siz geli- 

niz de Halat'i size teslim edelim„ Mardin emiri de hareket 

Yaninda Tiirklerden ve Maaddilerden askerler bulunuyordu. 

Agliga ugrayan ahali bunlari goriince yagmagerlik etmelerin- 

den korkarak harp igin hazirlandilar. 

Bunun iizerine Balaban, Mardin emirine §u haberi gon- 

derdi : “Halat ahalisi yaninizda bulunan Maaddilerden fena 

halde iirktuler. Onun igin siz Halat'tan aynliniz ve bu i$in ida- 

resini bana birakimz,,. Fakat Mardin emiri gekilmedi ve bu 

yiizden B a l a b a n ona tehdit edici nameler gondererek gekil- 

medigi takdirde kendisine hiicum edecegini bildirdi. Yaninda 

bulunanlar az olduklari igin o da korktu ve burasini bira- 

karak gitti ise de memleketinin Melik E$ref tarafindan 

yagma edilmi? oldugunu gordii. E$ref, Dunaiser de yerle§- 

mi§ti, buralardan biiyiik servetler toplami?, sonra Harran’a 

gitmi§ti. Bunun iizerine Balaban bir ordu toplayarak Halat'a 

kar§i geldi, fakat onu hiicum ederek almaga muvaffak olmadi. 

Balaban ahaliye temin edecegi istifadelere dair bol bol 

teminat verdi ve kendilerine kar§i son derece kuvvetli antlar 

igerek kimseye zarar vermeyecegini soyledigi igin Halat aha¬ 

lisi ona teslim oldular. Kendisi §ehre girince Buhtamar in 

oglunu kalelerin birine kapayarak son derece kuvvet kazandi 
A 

Melik Ev had NecmeddinEyyubb. Ad il bu sirada 

Mu? kalesini ve §ehrini zaptetmi? oldugundan Halat’a kar§i 

karargah kurdu ve Balaban §ehirden gikarak miistahkem 

gegitleri ona kar§i kapadi ve onunla beraber olanlarin birgok- 
A 

larini imha etti. A d i /’in oglu Necmeddin de birkag adamla 

ve yaralilarla birlikte Maiperkat’a kagti. 

Aym yil iginde Ibiryahlar, Halat sahasi iginde bir §ehir 

olan Kars’i senelerce ugra§tiktan sonra aldilar. Bunlar bu 
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miiddet zarfinda §ehre kar§i harbetmi§ler, §ehri muhasara 

etmi§ler ve oraya gida maddeleri gitmesine mani olmu§lardi. 

Araplarin 604 (M. 1207) yilinda Melik Evhad babasi 
A 

Melik Adi It haber gondererek Halat'\ aimak igin yardim 

istedi. O da biiyiik bir ordu ile birlikte Melik E$ref'i gon- 

derdi ve ikisi birlikte Halat civarina geldiler. Balaban 

§ehirden Qikarak bunlarla harbetti, fakat harbe devam ede- 

meyerek ikisinden de kagti ve Halat’a girdi. Sonra Erzenur- 

rum emiri KiIiq Arslan oglu Mu g isii dd in'e haber gon¬ 

dererek yardim istedi. O da bizzat geldi ve Balaban onu 

kar§ilamaga Qikti. Ikisi de Melik Evhad ile karde§ine kar§i 

harbettiler, onlari kirdilar ve kagirdilar. 

Bunlann ikisi hareket ederek Mu$ a kar§i karargah 

kurdular ve burasini aimak iizere olduklan sirada KiIiq 

Arslan oglu, Balaban i aldatti ve bizzat kendisinin 

Halat’a hakim olmak istedigini ileri siirerek onu oldurdii. 

Fakat KiIiq Arslan in oglunun Halat’a kar§i hareket et- 

mesi uzerine ahali kapilarmi onun yiiziine kar§i kapadilar; 

o da buradan Minazgerd’e (Malazgird) gitti ve bu §ehrin 

i^indekiler de aym §ekilde hareket ettiler. O da me’yus ola- 

rak kendi memleketine dondii. Halat ahalisi Melik Evhad'a 

haber gondererek onu getirttiler ve §ehri ona teslim ettiler. 

Civardaki Arap emirleri Adil'dtn korkmak dolayisiyle oglu¬ 

nun burada hakim olmasini istemediklerinden Halat’a bilhassa 

tbiryaya miitemadiyen geteler gonderiyor ve burasini yagma 

ediyorlardi. Bundan ba§ka Halat emirlerinden bazilari Ev ha d' a 

kar§i isyan ederek (bu civarda en kuvvetli kale sayilan) 

Van’i aldilar ve Erci§’e de hakim oldular. Evhad bir^ok 

me§akkatlardan sonra karde§i E$ref i de getirerek Van’i 

ele ge^irmege muvaffak oldu. Halat ahalisi burasini Adi I'm 

hanedanina mensup olan birine teslim etmegi ugursuzluk sayi- 

yorlardi. Bu yiizden Evhad'in Minazgerd’e gidip burasini 

layikiyle idareye ugra§masi iizerine Halatlilann Mang- 

dabhkir dedikleri gete reisleri Evhad'in taraftarlarina hii- 

cum ettiler, bunlari §ehirden gikardilar ve kaleye kar§i muha- 

rebeye giri§tiler. Evhad keyfiyetten haber alinca Bet Nahrin 

askerleri ile Halat’a kar§i hareket etti ve karargahini kurdu. 



ARAP HUKUMDaRLARI 491 

Yerliler arasinda ?ikan kavgayi bastirdi, ahaliden bir?ok kim- 

seleri oldiirdii, bir kismim da esir ederek Maiperkat’a gonder- 

di. Boylece emirleri azledip yerlerine istedikleri kimseleri 

ge?irmege alisik olan gen? kabile (yahut ?ete) reislerinin mu- 
kavemeti ezildi. 

Bu yil i?inde Giyasiiddin Keyhusrev vefat etti ve 

yerine oglu / z z ii d d i n Keykaviis hukiim siirdu. K ey kavii s 

karde§i Aided din Keykubad\ yakaladi ve onu Mar 

Ahron manastirimn altindaki Masara kalesine kapadi. Bu ma- 

nastir Malatya civarindaki Mukaddes dag’dadir. 

Aym yil i?inde Franklar, Trablus’tan ?ikarak Emesa’ya 

karargah kurdular ve etrafi tahrip ettiler. Emesa emiri 

Esediiddin § i r k u h h. Muhammed b. B ii y ii k § i r ku h'- 

un Franklari kiracak kuvveti yoktu. Kibrislilar da Arapiardan 

bir?ok gemileri zaptettiler ve i?indekileri esir aldilar. Adil 

keyfiyetten haber alinca askerleri ile birlikte Misir’dan hareket 

etti. Bu yiizden Franklar da bir i§ yapamadilar. 

Aym yil iginde Marago (meraga) emiri Kara Senkiir og¬ 

lu Alaeddin vefat etti ve yerine kiigiik oglu ge?ti. Fakat kisa 

bir zaman sonra o da oldii. Bunun iizerine Tebriz emiri 

Nusr at iid din Ebu Bekir b. Pehlivan geldi, Mara- 

ga’ya ve biitiin havalisine hakim oldu. Hakim olamadigi 

biricik yer Revandiz kalesi idi ve buraaa gen? emirin idare 

i§lerini deruhte eden haremagasi isyan etmi§ti. 

Araplarin 605 (M. 1208) yilinda ibiryalilardan bir?ok kim- 

seler memleketlerinden ?ikarak Halat’a geldiler ve Erci§ §ehrini 

istila ederek §ehri yagma ettiler. Ya§lilan ve ?ocuklari oldiir- 

diiler, kadinlan ve ogullari ile kizlarim esir aldilar. Bunlar 

burasini kamilen tahrip ederek her tarafi ?iril ?iplak ve yikik 

dokiik bir halde biraktilar. Neeme d din Evhad Halat’ta 

bulunuyordu, fakat di§ari ?ikarak bunlarla harp meydamnda 

kar§ila§amiyordu. Qiinku sayilari ?ok degildi. Sonra Halat aha- 

lisi i?inden bir?oklarim 6ldurmu§ oldugu i?in bunlara giivene- 

miyor, §ehirden ?iktigi takdirde bunlarin isyan ederek §ehri 

Ibiryalilara teslim etmelerinden korkuyordu. 

Aym yil i?inde Ni$abur da §iddetli bir zelzele oldu, bii- 

tun halk ovaya ko§tular ve zelzele duraklayincaya kadar gun- 
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lerce burada kaldilar. Sonra §ehirlerine dondiiler. Horasan’da 

da bir zelzele oldu, fakat Ni$abur zelzelesi kadar §iddetli de- 
gildi. 

Araplarin 606 (M. 1209) yilinda Melik Adi l ile Musul 

emiri Arslan §ah arasinda dostluk hasil oldu. Nureddin 

kizlarindan birini Adi I'm ogullarindan birine verdi. Bunlar 

Sincar'i K utbiiddin'de n alarak Adil'e vermege ve Kardu 

adasini Senear§ah ’tan alip Nureddin e vermege karar 

verdiler. Adi l hazirlandi ve Sincar emirine ait olan Habura 

ve Nisibis'x zaptetti. Nureddin keyfiyetten haber alarak 

miiteessir oldu ve i§lerin bozulmasmdan dolayi §a§kinliklar ge^ir- 

di. Nureddin dii§iindu ta§indi ve Sincar ile Cezire yi almaga 

te§ebbiis ettigi takdirde Cezire’yi elinden alacaklanni, belki 

Musul’u da kendisine birakmayacaklarini anladi. Nureddin 

belli ba§h adamlari ile isti§are edince bunlar A dil ile anla§- 

madan evvel bu sirri kendilerine if§a etmemi§ olmasindan onu 
a 

muahaze ettiler ve §u sozleri soylediler: “ Artik Adil'e verilen 

sozii tutmaktan ba$ka gare yoktur. Yoksa bunu bahane ederek 

size kar$i hareket eder ve size i$tigi andi bozan adam mu- 

amelesi yapar „. Bu adam hayret denizinde bocalayip durur- 

ken Adil'e yardim i$in bir ordu hazirliyormu§ gibi davra- 

myordu. Bu sirada bir gece kendisine Erbil emiri Muzaffe- 

riiddin Kukburi'den bir elgi geldi. Erbil emiri bir ordu 

toplayarak onun yardimina gelmeyi onunla birlikte hareket 

ederek Adi l' in bu memleketlere girmesine mani olmayi va’d 

etti. Nureddin bu yiizden son derece sevindi; bu hatt-i ha- 

reketi tutacagina dair andlar i^ti. 
Erbil emirinin el^isi geceleyin giderek keyfiyeti Muzaf¬ 

fe r ii d d i n'e bildirdi, o da vakit kaybetmeksizin askerler topladi 

ve Musul’un di§inda karargahini kurdu. Sonra halifeye bir el^i 

gondererek Adi l' i hasedi yiiziinden muaheze etmesini istedi. 

Bundan ba§ka Halep emiri S el a he d din oglu Melik T a hire 

ve Sultan izzuddin Keykaviis'e haberler gonderdi, bun- 

lar da yardim va’dinde bulundular. Bundan ba§ka A dil ile 

beraber olanlar Sincar a kar§i §iddetli muharebe etmiyorlard. 

Emesa emiri Eseduddin agiktan agiga §ehre levazim ve ko- 
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yunlar gondermekte idi. Sincar emiri §ehri teslim etmek iizere 

hazirlandigi sirada bir takim yardimlar gorerek kuvvetlendi. Ha- 

lifenin elgileri de gelerek Adi li muaheze ettiler. Bu yuzden 

arada sulh oldu. Adi l almi§ oldugu yerlerde yani Habura 

ve Nisibis’de kalacagini sandi ve buradan ayrilarak Suriye’ye 
gitti. 

Erbil emiri Muzafferiiddiriin Musul’da bulundugu 

sirada iki kizini Nureddin'm iki oglu / z zii d d i n Mesud 

ve Imadiiddin Zangi'ye verdi. Bu suretle Muzaffer, 
a 

Adi l hanedanina mensup olanlara son derece yardim etmi§ 

oldu. Fakat Sincar emiri oglunu ona gondererek Adil'z mii- 

racaat etmesini ve Sincar’i ona birakmasim rica etti. Muzaf- 

f eriiddin ise A di /’e gizli bir haber gonderdi. Qiinkii Adil'- 
den memleketinin yarisi istense dahi bu zati bo§ gondermeye- 

cegine inaniyordu. Adil ise bu miiracaata ehemmiyet vermedi 

ve bu yuzden Muzaffer miiteessir olarak N u r e d d i n ile 
A 

birle§ti ve onun gibi Adi To, kar§i dii§manlik gosterir oldu. 

Bu yil iginde Fa h r e d d i n Razi 63 ya§inda oldugu halde 

vefat etti. Biiyiik bir alimdi ve buyiik bir miifessirdi. onun §ahsi 

ile ve telif ettigi birgok eserlerle butiin diinyadaki Araplar 

aydinlanlandilar, bugiine kadar da aydinlanmaktadirlar. Ben bu 

adami, eserleri sayesinde hiristiyanlik alimlerini zenginle§tiren 

Or igen ile kiyas ediyorum. Fakat hiristiyanlar nasil Origen’in 

bid’atgi oldugunu soyledilerse Araplar da Fahreddin Razt’ye 

kafir dediler ve onu Aristo akidesinin tarafdari saydilar k 

Araplarin 607 (M. 1210) yilinda tsmaililerin reisi olan 

Hasan oglu Muhammed vefat etti. Bu adam da babasi 

gibi filesoflarin yolunu tutmu§tu. Araplarin dininden ve din- 

lerinin temellerinden birgoklarini altust etmi§ ve atmi§ti. 

Ya§adigi devirde iktidar mevkiinde bulunan valilere gonder- 

digi adamlarina istedigi vergileri vermeyenleri oldurtiiyordu. 

Onun adamlari efendilerinin kotuliigii ugrunda olumden kork- 

muyorlardi. Kendisi 46 yil hiikiim siirdiikten sonra oldu ve 

1 B e d j a n ' innotu: “Mukaddes kilise, Or /^en’invesairyazicilarin 

eserlerindeki temiz ozu alir ve tortulan toplayarak yakar. Insanlar da bu 

yuzden zarara ugramazlar*. 
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ondan sonra Celaleddin Hiiseyin yerine gegti. Bu 

adam hakimiyetinin ba§langicinda islam dinine saygi gosterdi- 

gini iddia ederek orug tuttu, namaz kildi ve Bagdad halifesine 

Sultan Muhammed Harezm$ah'a. ve sair Arap hiikum- 

darlarina babasinin kotii yolundan yiiz Qevirdigini ve islam 

yolunu tutmu§ oldugunu bildirdi. Bunlar da ona inanarak 

sevindiler, birgok hediyeler ve kiymetli atiyyeler gondermek 

suretiyle onu izaz ettiler. 

Aym yil i^inde Musul emiri Nureddin Arslan$ah 

b.Mes'ud b. Me v dud b. Zangi b. Aksenkur vefat 

etti. Insafli bir adamdi ve kudretli idi. Memleketinin ahalisi 

(yahut saraylilan) ve kendisine muasir olan diger hiikum- 

darlar kendisinden korkarlardi. Oliimu yakla§tigi zaman asil- 

zadelerin en buy uk oglu Kahir Izzuddin Me'sud 

namina sadakat yeminini aldi ve en kii$uk oglu imadiiddin 

Zangi'yt iki kale verdi. Bunlar Akr Hamidiye ve §u§ idi. 

Iki oglunun idare i§lerine nezaret i$in kolesi Btdreddin 

Luluyu tayin etti. Bu adam hukiimdarliga layik olan ince 

ve vakur bir §ahsiyetti. Nureddin in hastaligi §iddetlenince 

tabibler onun Mar Zina manastirimn Dicle kiyilanndaki men- 

balarinda yikanmasi lazim geldigini soylediler. Bedreddin 

onu alip goturdu, o da bu menbada yikandi. Fakat istifade 

etmedi. Qiinkii oliim hastahgina tutulmu§tu. Bedreddin onu 

kiigiik bir kayik iginde Musul’a gotiirurken emir §ehre var- 

madan evvel vefat etti. Yanmda yalmiz iki kole bulu- 

nuyordu. Bedreddin ile bu iki adam onu ta§idilar, gecele- 

yin onu saraya goturduler ve ba§ka bir kimseyi vaziyetten agah 

etmediler. Giin dogunca Bedreddin her gunkii gibi liizumlu 

i§leri ile me§gul oldu ve ancak giiniin 9 uncu saatine dogru 

emirin oliimunii if§a etti. Geceleyin de onun mezanni hazirladi. 

Burasi emir tarafmdan sarayin mukabilinde in§a edilmi§ti. Bu- 

nun iizerine Melik Kahir babasinin yerine gegti ve Bed¬ 

reddin saltanatin siyasi idaresini ele aldi. 

Araplarin 608 ve 609 (M. 1211, 1212) yillarinda (anlatila- 

cak) bir§ey bulamadik. 

Araplarin 610 ( M. 1213 ) yilinda Bagdad tabiblerinden 
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olup Musul’da Hub a l oglu1 diye taninmi§ olan Mu ha dab1 2 

vefat etti. Bu adam devrinin en yiiksek tabibi idi ve Bagdad’- 

m yahudi tabibi olan Ebiil-Berekat’in tilmizi idi. Bu adam, 

Bagdad’dan Musul’a, buradan Azerbaycan’a, sonra Halat’a 

gitti, §aharman in hizmetinde ya§adi ve onu tedavi mukabi- 

linde biiyuk bir servet edindi. Emirin gektigi hastaliklarin 

birinde Hubal oglu onun iizerinden bir miktar alip her 

vakit yaptigi gibi muayene etmek istedi. Bunun uzerine kole- 

lerin biri ona §u sozleri soyledi : “ Ey tabib buna ni$in baki- 

yorsun da agzina alip tatmiyorsun ?,,. Tabib birden bire cevap 

vermedi, fakat di§ari giktiktan sonra koleyi gagirdi ve ona 

gizlice §u suali sordu: “Ureyi tatmaga ait sozii bir ba$kasi mi, 

yani, hiikiimdarin kendisi mi, yahut aile erkamndan biri mi 

soyledi, yoksa bu sozu kendi aklindan mi soyledin P „. Kole §u 

cevabi verdi : “Bir kimse soylemedi. Fakat iirenin rengi, koku- 

su ve te$ekkiilu gibi tadinin da bir$eyler ifade ettigine dair bir 

§eyler i$itmi$tim„ . Tabib “Olabilir, fakat her hastalik i$in boyle 

degildir. Sen bana bu sozii soylemekle fenalik ettin. Qiinkii hii- 

kiimdar senin sozlerini i$itecek olursa kendisini tedavi hususun- 

da yapilmasi icap eden her$eyi yapmadigima zahip olur„ dedi. 

Tabib bu hadiseden ba§layarak zihninde kari§ikhk hissettigi 

igin huzurdan mahrum oldu. Onun igin koleye vafir miktarda 

giimu§ verdi ve bir daha boyle bir§ey soylememesini rica etti. 

Sonra emirin hizmetinden istifa ederek hukiimdardan bir rer- 

man aid 1, Halat’tan ayrilarak Musul’da yerle§ti ve olunceye ka- 

dar burada knldi. Hayatinin son demlerinde kor olmu§tu. Bir- 

90k kimseler yanina gelir ve ondan tib ilmini ogrenirlerdi. 95 

sene ya§adi ve tib hakkinda El-Muhtar adini verdigi 4 cilt- 

lik muazzam bir eser yazdi. Bugune kadar bir^oklan bu eseii 

okuyarak istifade etmektedirler. 

Araplann 610 (M. 1213) yilinda Cingiz Han bizzat 

iran’a gitmek istedi. Uygur Tiirklerinin bulundugu memlekete 

muvasalat edince buradaki biitun emirler ile askerleri onun 

1 4bn Hebei olmasi gerektir. Bk. El-A lam, s. 656 ( 0. R. ) 

2 Muhazzebiidd in olmak icap eder ( Tabakut til-Etibba, c. 1, s. 204.) 

Adi Ebiil Hasan Alib. Ahmed b. Ali’dir { Muhtasar - tid - dtivel s. 

420 ). 
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hizmetine girdiler. Bi$balig tarafindan gelenler Idikup1 ismin- 

deki hakim tarafindan gelenlerle ordusu ve giftgileri, Alma- 
ligdaki emir Seknak (Suftak?) Tekin ve atlilari ve daha 

birgoklari ona iltihak etmi§lerdir. Bunun iizerine Cingiz Han 

en buyuk oglu Tu$iy\ 50.000 askerle Hokand bolgesine, 

diger iki oglu Q a g at ay ve Ok at ay i Otrar §ehrine kar§i 

gonderdi. Kendisi de Buhara’ya kar§i hareket etti ve Otrar da 

biraktigi kimselere son derece §iddetle harbetmegi emretti. 

Bunlar §iddetle harbettilerse de §ehir be§ ay mukavemete 

devam etti. Qiinkii Sultan Muhammed §ehrin iginde kuman- 

danlari Jail* Han olan 50.000 ath ve kumandanlari Karaca 

(Karaja) Has Hacip olan 10.000 diger ath birakmi§ti. Ka¬ 

raca Tatarlar kadar kuvvetli olmadigim goriince bir gece 

tarafdarlarindan birgoklarini alarak Sofi kapismdan gikti ve 

Mogollarin tarafina gitti. Mogollar onu sabaha kadar muhafaza 

altinda tuttular ve sabahleyin Han’in iki oglu nezdine gotur- 

diiler. Bunlar §ehre ve igindeki muhariplere dair ogrenilebile- 

cek biitiin malumati dikkat ve itina ile aldiktan sonra ona §u 

sdzleri soylediler : “Sen kendi efendini nasil aldattinsa bizi de 

oyle aldatacaksin. Onun igin senin bize liizumun yoktur„ Sonra 

emrettiler, o da ve kendisi ile beraber gelenlerin hepsi de 
oldurulduler. 

O gun Tatarlar §ehre hakim oldular, §ehrin igindeki erkek, 

kadin biitiin niifusu kovdular ve §ehrin hazinelerini yagma ettiler. 

Bunun iizerine Jair Han §ehirdeki yiiksek evlerin damlari ve 

surlarin iizerinde bulunan 20.000 adami ile birlikte isyan etti. 

Bunlar elli§er elli§er Tatarlarin tarafina gittiler, oldiirdiiler. Niha- 

yet Jair Han ile birlikte sarayin dami iizerinde yalniz iki ki§i 

katmi§ti. Tatarlarin birgogu bunlara kar§i birle§tiler ve 

iki adami oldiiriinceye kadar ugra§tilar. Jair Han da yapayal- 

niz kaldi. Onun biitiin oklanni kullanmasi iizerine gocuklar ve 

cariyeler duvarlardan tuglalar ve ta§lar gikararak Tatarlarla 

ddvii§mege devam ettiler. Han bu adamin harp esnasinda 61- 

diiriilmeyerek diri bir halde esir ahnmasini emrettigi igin Tatar¬ 

lar birgok zahmetlere katlandilar ve onu ele gegirinceye kadar 

1 Uygurlarin hiikiimdarina 1 d i Kut denilirdi ki manasi «Allah tara¬ 

findan gonderilen» dir. Bk. Deguignes, c. 11, s. 275 (0. R.). 
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olmemesi i^in dikkat ettiler. Cingiz Han bu adami gordiikten 

sonra Goksaray yani “Ye§il konak,, denilen yerde olduriilmesi- 
ni emretti. 

Araplarin 611 (M. 1214) yilinda sultan /zzuddin Key- 

k a v ii s, Pontus denizi uzerinde olan Sinob’a hakim oldu ve 
buranin prensi olan Kir Alex’i oldiirdii. 

612 (M. 1215) yilinda da Antalya’yi Rumlardan ikinci defa 
aldi. 

Araplarin 613 (M. 1216) yilinda Selaheddin Yusuf 

b. Eyyub'un oglu olan Halep emiri Melik Tahir Gazi ve- 

fat etti. Kendisi kii^iik oglu Melik Aziz Muhammed'm 

yerine gegmesini emretmi§ti. Oglu bu sirada iki ya§im birkag ay 

a§mi§ bulunuyordu. Onun daha buyuk ya§ta olan diger bir oglu 

vardi. Fakat kiigiigun anasi Melik Adi I'm kizi oldugundan 

kiigiigu hukiimdarliga getirdi ve boylece biiyiik karde§inden 
zarar gorrremesini temin etti. 

Tahir insafli ve merhametli bir haremagasi olan §e ha- 

bed din Tugrul'u kiigiik oglunun idare i§lerine tayin etti ve 

onu atabeg tanimasini temin etti. Onun mukemmel idaresi sa- 

yesinde Halep ahalisi derin bahtiyarlik ve verimli bari§ iginde 

ya§adilar. Tahir'm hayati esnasinda gasbettigi her§eyi olii- 

miinden sonra sahiplerine iade etti. 

Yunanlilarin 1558 (M. 1217) ve Araplarin 614 yilinda Roma 

papasi Frank hukumdarlarinin hepsine haber gondererek Allahin 

emri ile askerlerini toplamalanni ve yola gikip mukaddes §ehir 

olan Kudiis’ii Araplarin elinden kurtarmalarini istedi. Birgok mil- 

letler toplanarak Akka’va gittiler. Adi l keyfiyetten haber alinca 

derhal Misir’dan kalkarak Kudiis’e gitti, franklar da Akka’dan 

ilerliyerek “E$kiyalar magarasi„ denilen yer onundeki sular 

uzerinde karargah kurdular. Adi l onlardan evvel buraya ge- 

lerek bu mevkide yerle§mek arzusunda idi. Bunu yapamayinca 

karargahmi Bay§am’da kurdu ve Franklar ilerleyerek onunla 

harbe tutu§mak istediler. Fakat Adi l Franklar derecesinde 

kuvvetli olmadigini gorerek §am civarinda karargahmi kurdu 

ve kuvvetlerini burada tamamlamak istedi. Franklar ilerlediler 

ve Bay§am ile Banias arasinda bulduklari her§eyi beraber go- 

Ebul - Farac Tarihi, F. 32 
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tiirerek birgoklarini oldurduler, esir aldilar ve elleri ganimet- 

lerle dolu oldugu halde Akka’ya dondiiler. 
a 

Denildigine gore Adi l, Bay§am’dan ayrildigi sirada agir 

bir yuk ta§iyan ve adim adim yiiriiyen bir adam gordii ve bu 

adamin bir lahza dinlenmek igin oturduguna dikkat etti. Bizzat 

Adi l bu adama yakla§arak sordu: “Kendini bu yuk altinda 

nigin oldiiruyorsun ? Tela$in neden ?„ Ihtiyar adam da §u ce- 

vabi verdi : “Sultana deyin ki o tela§ etmese idi biz de tela$ 

gostermezdik, belki evlerimizden QikmazdikAdi l bu sozler- 

den utandi ve ihtiyari birakarak gitti. 

Prayns Baimond (Bohaimond)t bu siralarda oldii 

Rupin naminda bir ogul birakti. Bu gocuk Ermenilerin kirali 

Rupin in kizindan dogmu§tu. Saltanat ona ait oldugu halde 

dayisi cur’et gostererek bunu elinden aldi. Bunun uzerine 

Ermeni Rupin in karde§i o)an Ermeni kirali Leon kizdi ve 

kizkarde§inin oglu olan Frank Rupin'in hakkina vukubu- 

lan tecaviiz dolayisiyle Antakya’ya gelerek Antakya ahalisinin 

ona sadakat yeminini ifa etmelerini temin etti. Sonra bu kafa- 

siz adam hukiim surdiigiinu gorerek gurur ile kabardi ve 

kendisini hukiimdarliga getiren Leon'u ele gegirip Kilikya 

uzerine de hakim olmak istedi. Frerler bu suikasttan haber 

alarak keyfiyeti Leon'a bildirdiler, o da bir zarara ugramadan 

kagti. 

Araplarin 615 ( M. 1218 ) yilinda Franklar gemilere 

binerek Dimyat’a hiicum etmek iizere hareket ettiler ve Bizah 

Genzah ?) denilen karaya giktilar. Nil nehri Franklar ile Dimyat 

arasinda idi. Araplar Nil’in ortasinda buyuk bir kule in§a ettiler 

ve kule igindeki muhariplerin, Franklari Dimyat’a varmaktan 

alakoymalarim istediler. Franklar bu kuleye kar§i 4 ay harbet- 

tikten sonra onu zaptettiler, igindeki adamlari oldurduler ve 

Nil nehri iizerindeki zincirleri kestiler. Bu sirada Adilin oglu 

Melik Kamil, Dimyat’in obiir kiyisinda karargahini kurmu§ 

bulunuyordu. Melik Kamil Franklann Nil iizerindeki zincir¬ 

leri kestiklerini goriince zincirler yerine biiyiik bir kopruyii 

nehrin uzerine bagladi. Fakat Franklar bu kopruyii de tahrip 

ettiler. Bunun iizerine Kamil biiyiik kayiklarda delikler aga- 

rak denize batirdi ve bu yiizden biiyiik gemilerin nehir iizerin- 
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den gegmeleiine imkan kalmadi. Daha sonra Franklar nehrin 

kar§iki kiyisinda derin bir gukur kazdilar ve burasini nehir 

suyu lie doldurdular. Sonra gemilerini batinlan kayiklar iizerin- 

en kaydirdilar ve Dimyat in suruna yakla§arak nehrin iizerin- 

den harbe devam ettiler. Dimyat’ta bulunanlar Kamil ile 

askerlerinin yakinlarda bulunmalan ve muhtag olduklan her- 

§eyin kara yolu ile gelmesi dolayisiyle Franklardan bir§ey 

istemiyorlardi. Tam bu sirada Allahin iradesi ile Melik AdiVin 

§am’da olmii§ oldugu ve emir lbn-i Mas tub ile Hakkari Kiirt- 

iennin diger emirlerinin Misir hukiimdarligina Kamil'in kar- 

de§i olan Melik Fdiz\ gegirmek istediklerine ait haberler Me- 

lik Kami it eri§ti. Bu yiizden Melik Kamil askerlerini 

alarak Dimyat’i birakti ve Misir’in iizerine yiiriidu. Franklar 

gelip gelerek kara uzerinde yiiriiduler ve Araplarin karar- 

gahlannda birakmi§ olduklan hazine artiklarini ta§iyip go- 

turduler. Franklar, Dimyat §ehrine kar§i karargah kura- 

rak kara ve denizden taarruza gegtiler. Dimyat ahalisi Arap- 

lann kendilerine yardim gondermelerini beklediklerinden har- 

bi butiin §iddetiyle idame ediyorlardi. Franklar da dokuz 

ay §ehre hiicum ettiler, Nihayet §ehrin igindekiler ye’se ugra- 

dilar. Ciinku Karnil hiyanete ugramaktan korkarak Misir’dan 

ayrilamiyordu. Bunun iizerine Dimyat ahalisi sulhan §ehri Frank- 

laia teslim ettiler. Franklar Dimyat’i alinca §unu ilan ettiler: 

“Araplar iginde herkim levazimmi alip giimek isterse gidebilir. 

Kalmak isteyen de kalabilir „. Birgoklari da §ehirden ayril- 
madilar. 

Kamil Franklarin cesaretini gdrdiikten sonra onlardan 

son derece korktu, sonra Kudiis’iin surunu yiktirdi ve Frankla¬ 

rin Kudus ii zaptettikleri zaman barinacak bir yer bulmamalarini 

temin etmek istedi. Bu sirada Antakya prensi Frank Ru pin, 

dayisi Kor P r any n s’in reva gordiigu eziyetlerden son derece 

muztarip oldugu igin Trablus prensi (Krai Leon’dan iltifat gor- 

memek ve yaptigi ryilige kar§i kotiiliikle mukabele gormek 

lizere oldugu igin ) Antakya’dan gikti, Dimyat’taki Franklarin 

kirali olan Hanri Joan (Henry John, Brienne’li ?) ’a gitti ve 

kiral Leon’un oliimiine kadar onunla beraber ya§adi. 

Bu yil iginde Araplar yalmz garptan gelen Franklardan 

degil, §ark tarafindan infilak eden ve Hemedan’a, Azerbaycan’a 
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ve Arran (Arzan?)’a kadar gelen ve butiin iran’da miidhi§ zu- 

liimler irtikab eden Tatarlardan da bilhassa korktular. Aym yil 

iginde Araplarin 3 uncu aylannin 27 inci giiniinde Musul emiri 

Melik K ah i r Izziiddin Mes'udh. Nureddin 7 yil 9 ay 

hiikum siirdukten sonra vefat etti. Bu adam hep oliimden kor- 

kararak ya§adi. Kendini eglendirmege gok istekli idi ve her 

eglenceyi olumiin elinden kopariyormu§ gibi benimserdi. En 

buyuk oglu Nureddin Arslan onun yerine ge^ti. Kendisi 

heniiz 10 ya§inda bir ^ocuktu (yahut 12 ya§inda bir gengti) ve 

kendisine buy uk babasinin ismi verilmi§ti .Melik Kahir, olii- 

mii sirasinda Bedreddin Lulu yu ogluna miirebbi yahut 

idare ^miidiirii olarak tayin etti, nasil ki daha once bu adam 

kendisini de yeti§tirmi§ti Bedreddin asilane hareket ederek 

Halife Nasir’a haber gonderdi ve geng adam igin saltanat bera- 

tini getirtti. Sonra diger memleketlerin hiikiimdarlarina haberler 

gondererek bari§i saglamladi. Bedreddin giiriiltii gikarma- 

dan Musul saltanatini ele aldi ve geng adamin olmesini isteye- 

rek saltanati ele gegirmege hevesli olanlar gok olduklari ve 

amcasi Akka emiri 1 ma dii d din ve babasinin amcalari bun- 

lar arasinda bulunduklari igin bunlara mani oldu ve asilzade- 

lere iyilik ederek kendisini hepsine sevdirdi. 

Akka emiri olup geng Nureddin'm amcasi olan 

I ma dii d d i n, Erbil emiri Zeyneddin oglu Muzafferiid- 

din Ku k b u r i'ye haber gondererek «Bedreddin hanedammizi 

aldatarak saltanati kendi eline gegirmek istiyor» dedi. Bunun 

iizerine Muzafferiiddin Akka emirine yardim etti, ikisi 

de gittiler ve imadiye kalesini aldilar. Bedreddin de as- 

ker toplayarak imadiye'ye kar§i harb etti ve imadiye'yi ele 

gegirdi. Mevsim ki§ti ve daglar kesif karlarla ortiilii idi. Bed- 

red din de buradan ayrilarak Musul’a dondii. imadeddin 

mukavemet ediyor ve Hakkari ve Zevzanaya kalelerine haber¬ 

ler gonderiyor ve biitiin buralarda hiikiim siiriiyordu. 

Aym yil iginde Diyar-i Rum’a hakim olan Sultan izziid- 

din Keykaviis Haleb’i ele gegirmek istedi. Qiinkii burada 

bir emir yoktu ve heniiz meme emen bir gocuk buraya emir 

ilan edilmi§ti. Keykaviis'un asilzadeleri onun burasini kolay- 

likla almasi igin §u tavsiyede bulundular: u Samusata emiri 
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Selaheddin oglu Melik A f dcil'\ yanimza alir ve onun 

karde$lerinden gordiigii muarneleden miiteessir oldugunuzu ileri 

surer, Selciheddi nin en biiyiik oglu olmak dolayisiyle baba- 

sinin saltanatiru kendisine iade etmek istediginizi bildirirseniz 

bu i$ kolayla$ir}). Sultan i z z ii d d i n de Melik A f d al'\ Samu- 

sata dan getirtti, ona altin ve hil’atier, atlar ve silahlar verdi, 

onu kendisi ile birlikte Suriye’ye gitmek iizere hazirladi ve 

Halep ile Melik Afdal'a ait her§eyin kendisine de ait sayil- 

masini §art ko§tu ve Bet Nahrin'de Melik E$ref'e ait arazi- 

den nerne alirlarsa Sultan izziiddin Keykaviis't ait sayil- 
masi lazim geldigini bildirdi. 

Bunlar asker toplayarak evvela Ayintab’a kar§i hareket 

ettiler, burasmi aldilar ve Melik Afdal burasini teslim etti. 

sonra Tel Begirt gittiler, onu da aym §ekilde aldilar. Sultan 

izziiddin burasini teslim etti, fakat Melik Afdal'a vermedi. 

Afdal miiteessir oldu ve teslim olanlar da pi§man oldular. Bu 

andan ba§layarak Afdal hiyanet etmegi i^inde kurdu ve 

Izziiddin i Halep’e kar§i hareketten alikoymaga ba§ladi. Ona 

uEvvela Mabugu vesair yerleri alalim. Bu sayede Haleb'i alma- 
miza imkan hasd olur. Qiinkii o zaman Halep kanatlan yolun- 

mu$ bir giivercine benzeryi dedi. Mabug’a kar§i gidince § i h a- 

b ii d d i nf Melik E$ref'e bir haremagasi gonderdi ve kizkar- 

de§inin oglu olan kugiik gocuga yardim etmek iizere gelmesini 

rica etti. E$ref hiddetlendi ve kalkip gelerek Rum diyarinin 

askerlerine kar§i Mabug’da harbetti. Rum askerleri bozuldular, 

Sultan / 2 z ii d din de harbe devam etmiyerek memleketine 

dondii. Bunun iizerine E$ref Ayintab’a kar§i gitti, burasini 

aldi, sonra Tel Be§ir’e kar§i aym §ekilde hareket ederek bu- 

ralarini Halep emirine verdi. Tel Be§ir’i E?ref'e teslim eden- 

ler kendi memleketlerine gidince Sultan izziiddin bunlari 

tuttu, bir evin igine koydu ve merhametsizce yakti. 

Yukarida anlattigimiz gibi Franklarin Dimyat’a kar§i ha¬ 

reket ettikleri yil iginde Melik Adi l Araplarin 615 (M. 1218) 

yilinin 6 inci ayinin 7 inci giinii vefa etti. Yetmi§be§ ya§inda 

idi ve Alkin denilen yerde vefat ederek §am’a gotiiriildii ve 

hayatinda yaptirmi§ oldugu kabre gomiildii. Son derece vakur 

bir adamdi, kin giider, uzun bir zaman gegse de intikam 
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alirdi. §u ogullari birakti: Misir hiikiimdari Melik Kamil 

Nasiriiddin Ebiil - Meali, §am ve Kudiis hukumdan 

Melik-i muazzam Muzafferiiddin Isa, Edessa, Harrau 

ve Halat emiri Me l i k E $ r e f §erefiiddin Musa, Maiper- 

kat emiri Melik Muzaffer §ihabiiddm Gazi, Caber 

kalesi emiri Melik Hafiz, Banyas emiri Melik Aziz 

Osman, Bosar emiri Melik Salih Ismail ve Melik 

Fa i z Yakub ve Melik E me e d Abbas ve Melik Af- 

dal Kutbiiddin ve Melik K ahi r Taciiddin I s ha k. 

Aym yil iginde B e d r e d d i n, Erbil emiri Muzafferiid- 

din ile Akr emiri Imadiiddin Zangi'nin Musul havalisini 

tahrip etmek iizere anla§tiklarini ve kalelere hakim olmak iste- 

diklerini anlayarak bunlara kar§i tevazu gostermenin mufit 

olmayacagina, bunlara tek ba§ma mukavemet edemiyecegine 

hiikmederek Bet Nahrin ve Halat emiri Melik E$ref'ten 

yardim istedi ve onun emirlerinden biri imi§ gibi ona itaat 

edecegini bildirdi. E$ref de memnun oldu ve Nisibis’e bir 

ordu gonderdi. Bu ordu Bedreddin'in talebi iizerine ona 

iltihak edecekti. 
Araplann 616 (M. 1219) yihnda imadiiddin Zangi, 

Imadiye kalesinden inerek Akr kalesine gttti ve ovadaki §ehir- 

lere hakim olmak istedi, giinkii esasen bu daglik havaliyi ele 

gegirmi§ bulunuyordu. Bedreddin keyfiyetten haber alarak 

bu havaliyi korumak iizere bir ordu gonderdi. Bunun iizerine 

e§raf ile ordu kumandanlan konu§tular ve Bedreddin'e 

haber vermeden Imadiiddin'i Akr tarafmdan maglup et- 

mege karar verdiler. Bunlar biitiin gece yol aldilar ve Arap- 

larin ilk ayinin sonuna miisadif cumartesi giinii giin dogunca 

Akr kalesinin alt kismmda harp meydaninda bulu§tular. Zangi 

tamamiyle kirilmi§ ve Musul’a Muzafferiiddin'in yanina 

kagmi§ ve Musullular da karargahlarina donmii§lerdi. 

Bunun iizerine Halife Na sir'dan ve Melik E$ref ten 

elgiler geldiler, bu elgiler bunlari ban§tirdi ve aralarinda sulh 

yapti. Sulhun saglamlanmasi iizerine Musul emiri Melik Td- 

hir'in oglu geng Nureddin oldii. Kendisi sik sik hastala- 

nan bir adamdi ve arada on giin at sirtina binmedigi goriilu- 

yordu. Bedreddin onun heniiz uq ya§inda bir gocuk olan 
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Ndsiruddin Mahmud namindaki karde§ini alip onun 

yerine gegirdi ve e§rafin ona biat etmelerini temin etti. Qocuk 

at sirtina bindirilerek ahaliye gosterilmi§ ve ahali ho§nut 

olmu§tu. Qiinkii Atabeg hanedanina mensup bir hiikiimdann 

ba§larina gegmi§ oldugunu gormii§lerdi ve halk bu hanedani 

son derece sevmekte idiler. 
Nureddiri'm oliimii ve karde§inin yerine gegmesi iize- 

rine Muzaf fer addin ile Zangi Musul askerleriyle dovii§- 

mege ve bu havaliye akinlar yapmaga ba§ladilar. Bedreddiny 

Franklarin memleketlerini istila ve tahrip etmek isteyen Melik 

E$ reft yardim etmek uzere Musul askerlerini Haleb’e gon- 

dermi§ oldugundan E$ref'in Nisibise gondermi§ oldugu ordu 

kumandani Aybey haber yolladi ve onu yanina gagirtti. 

Nureddin E ? r e /’in kolesi olan Aybey ile gelenlerin 

pek az olduklarim gorerek iiziildii ve tela§a dii§tii. Qiinkii 

onun Melik E ? re f'e gonderdigi askerlerin sayisi E?ref 

tarafindan gonderilmi§ olanlardan daha 90k fazla idi. Fakat 

Aybey biiyiikliik taslamaga ba§ladi ve Bedreddin' i Dicle’yi 

gegip Erbil havalisini yagma etmege mecbur etti. Muzaffe- 

r uddin hadiseden haber alinca askerlerini topladi ve Zabha 

nehrini gegti. Bedreddin ile Aybey de birbirine kai§i kuv- 

vetlerini hazirladilar. Gece yarisi olunca Aybey uyanarak Erbil 

ordusunu ezmek igin hareket etmek istedi. Bedreddin onu 

alikoydu ve sabaha kadar beklemesini soyledi. Fakat onu ik- 

na edemedigi igiu Aybey atina bindi, askerlerini de atlarina 

binmege sevketti, Bedreddin de ona katilmaga mecbui oldu. 

Boylece bunlar Muzafferuddin'i harbe siiriiklediler. E$- 

ref'in kolesi Izzuddin Aybey Erbil emirinin sol cenahina 

dogru hareket etmi§ oldugundan Erbil emirinin sag cenahi 

Bedreddin'in sol cenahmi kirmaga muvaffak oldu. 
Bedreddin birkag adamla birlikte merkezde kalmi§ti 

ve kendisi Erbil emirinin kiilll kuvvetlerine mukavemetten aciz- 

di. Bedreddin, Muzafferuddin'in kar§isindan kagarak 

siir’atli bir yiiriiyii§le Dicle’yi a§mi§ ve Musul a vaimi§ti. Fa¬ 
kat burada da durmayarak yeniden asker toplayabilmek igin 

Balat §ehrine gitti ve karargahim burada kurdu. Muzaf fe- 

ruddin onun pe§ine takildi ve Nineva kalesinin tepesi aidin- 

da karargahim kurarak burada tig giin kadar kaldi. Bedred- 
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din'in kendisini geceleyin ezmek iizere hazirlandigini haber 

alan Mnzafferiiddin buradan ayrildi ve Erbii’e g*itti. Ni- 

neva’dan gegerken bir kimseye dokunmadi. Yalniz kendisi 

ile beraber olan §ahrazur’lu bir takim adamlar Bet Sahraya 

(yani Dilenciler evi) kdyiinden yeni evlenmi§ bir gelini kaldi- 

rip g6tiirmii§lerdi. Gelinin akrabalan hiddetlenmi§ler, kizlarini 

kurtarmi§iar ve Kurtlerden bazi ki§ileri oldurmu§lerdi. 

Mu z a f f e r hadiseden haber alarak fena halde kizdi. 

Qunkii ona “Bu koyliiler senin adini lekelediler ve bunlar Bed- 

red din'in hayati i$in bagirddar„ dediler. Bunun iizerine 

Muzaffer bu koye kar§i bir kuvvet gonderdi, bunlar 

kiliseye iltica eden koyliilere de hiicum etmi§ler ve 300 ka- 

dar ki§i oldiirerek geri donmii§lerdi. Bunlar Barteli’den gegtik- 

leri sirada geng bir adamin elini kiligla kesmi§ler ve bu hadi- 

selerin vukuundan sonra iki taraf arasinda elgiler miibadele 

edilmi§ ve sulh yapilmi§ti. 

Aym yil iginde Kava§i kalesinde bulunanlar diger kale- 

lerin imadiiddin Zangi'yt teslim olduklarini gorerek Kava- 

§i'yi de ona teslim etmek iizere haber gonderdiler ve kale 

iginde Bedreddin hanedamna mensup olanlari kaleden gi- 

kardilar. Bedreddinf M u z a f f e r ii d d i n’in igtigi andlari 

tutmadigini gorerek ve Zangi’yi kendisi ile muharebeye te§vik 

ettigini anlayarak Melik E$ref'e. haber gonderdi ve bizzat 

gelip kendisine yardim etmesini ve Erbil emirini kendisi ile 

ugra§maktan vazgegirmesini istedi. E$ref muhaliflerinin bu 

sirada gok olmalari dolayisiyle Bedreddin e ancak bir 

miiddet sonra yardim edebildi. Qiinkii bu sirada Rum diya- 

rinin hukiimdari Sultan Keykavus ile Amid emiri ve Kipa 

kalesi emiri ve Mardin emiri ve Emir Ibn-i Ma?tub ile Emir 

f z z ii d d i n Ha midi ona kar§i isyan etmi§ bulunuyorlardi. 

Araplarin 616 (M. 1219) yilinin onbir inci ayinda ve Yu- 

nanlilarin 1531 yilinin sonkanun ayinda sultan izziiddin 

Keykaviis b. Sultan K eyhusrev b. Sultan K111 g 

Arslan vefat etti. Kendisi Melik E$ref ile Bet Nahrin’de 

harbetmek igin asker toplami§ bulunuyordu, fakat Malatya’ya 

vardigi zaman verem hastaligi §iddetlendi ve bu yiizden Sul¬ 

tan geri dondii ve oldu. E§raf Briha dagindaki Masara kale- 
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sinde mahpus olan Aided din Keykubad\ getirttiler ve 
onu hiikiimdarliga gegirdiler. Bazilarinm anlati§ina gore bizzat 

Sultan Izzixddin vefatindan once onu mahpesinden gikarmi§ 
ve saltanata gegmege layik bir oglu bulunmadigindan e§rafin 

ona biat etmelerini temin etmi§ti. Sultan A l a e d d i n Keyku- 

bad saltanatinin ba§langicinda du§manlarinm gok olduklarini, 
yani etrafindaki Rumlarin ve Ermenilerin kendisine dii§man 
olduklarini ve Erzenurrum emiri olan amcasimn Melik E$ref 

ile dost oldugunu gordii ve Me l i k E $ r e f in hem§iresini zevcesi 

olmak iizere istedi. Bu kadin ona 119 sene sonra verildi. 
Ermenilerin 668 yilinda Kilikya kirail Leon oldu. Muhare- 

be meydanlarinda satvetli bir muharipti ve gok kuvvetli bir ta- 
kipgi idi. Ismi Zabil (Isabel?) olan bir tek kizi vardi. Deniz 
sahili iizerindeki kalenin emiri Sira Dan Pali (Sire Dom 
Baila?) kiral krzinin ve kiralligin varidatim iki yil kadar ele 
gegirdi ve nihayet tsmaililer tarafindan oldiiruldii. 

Araplarin 617 (M. 1220) yilinin ilk ayinda Cingiz Han 

hizzat hareket ederek Ceyhun nehrinin otesindeki butun mem- 
leketlerdeki musliimanlann ba§merkezi olan Buhara §ehrine 
kar§i yiiriidu. Cingiz kalenin kapisina har§i karargahini kurdu. 
Sayi bakimindan gekirgeleri ve karincalan geride birakan Mo- 
gol kit’alari geldiler ve zavalli §ehrin etrafini gevirdiler. §ehrin 
iginde 20.000 kadar atli ile me§hur kumandanlardan Saving 

Han ile Ke?li Han bulunuyordu. Bu adamlar Tatarlann gok- 
lugunu gorerek harbi kazanmaktan iimidi kestiler ve ak§amleyin 
§ehirden gikarak kagmak istediler. Bunlar Ceyhun nehrinin 
kiyilarina vardiklan zaman yollardaki Mogol devriyeleri bun- 
lan yakaladilar ve hepsini kilig ucu ile imha ettiler. §ehir halki 
kendi hesaplarina Mo^ollara mukavemet edecek bir kimse kal- 
madigini gorerek §ehrin kapilarini agtilar ve Cingiz Han 1 
selamlamak iizere giktilar. Han bunlara acidi ve onlari oldur- 
medi. Fakat §ehri gormek iizere igeri gelince buyuk caminin 
kapisi oniinde durdu ve §u suali sordu: “Burasi hiikiimdarin 

sarayi rm? Katipler “Hayir, burasi Tanri evidir„ dediler. 
Cingiz Han da atindan inerek igeri girdi ve mihrabin oniin- 
de oturdu. Onun kiiguk oglu Tuli minberin basamaklarindan 
gikti. Cingiz Han §u sozleri soyledi: Atlarim agtir ve ova- 

da bunlan besleyecek ot yok Bunun iizerine e§raf kalkip 
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gittiler, bug-day ve arpa ambarlarini alarak bunlari yuklediler 

ve atlara vererek bunlari tema§a ettiler. Bundan ba§ka yerliler 

§arap dolu kaplar getirdiler ve bunlari Tatarlara verdiler. §arki 

soyleyen erkekler ve kadinlar, raks eden kadinlar da getiril- 

mi§ ve bunlar biitiin istekleri ile raksetmi§lerdi. 

Cingiz Han §ehrin e§rafina bagirarak §u sozleri soy- 

ledi : “Sizin yer yiizii iistiindeki servetlerinizi gostermenizi iste- 
miyoruz, fakat yer dibine gomdugiimiz servetleri meydana gika- 

np bize vermenizi istiyoruz. Bunu yaparsaniz hayatimzi kurta- 
rirsimz „ . Onlar da “Emrinizi ifaqa haziriz,, dediler. Sonra 

gittiler, yerleri kazdilar ve sayilmiyacak derecede gizlenmi§ 

bir^ok muharipler bulundugu i$in bunlar §ehri tutu§turdular ve 

§ehir, iginde bulunan biitiin definelerle birlikte yanmi§ti. §ehrin 

di§inda bulunanlar muhtelif iilkelere dagildilar. Buhara’dan 

Horasan’a gelebilen adamlara §u sual sorulmu§tu : u Size nasd 

muamele ettiler ?„. Onlar §u cevabi vermi§lerdi : “Bize bu ge$it 

sualleri sorup, bizi nigin yoruyorsunuz ? Tatarlar geldilery defi- 

nelerimizi ortaya gikarddar, sonra yaktdary yagma ettiler ve git- 
tiler. Ibrei aimak isteyen alsin „ . 

Aym yil iginde evvelce anlattigimiz gibi Ma$tub oglu, 
E$ref'e kar§i isyan ederek Nisibis’e hiicum etti ve buradan 

Erbil’e giderek Muzafferiiddi rit kar§i gelmek istedi. 

Nisibis hakimi onunla harp etmek iizere hareket etti ve 

onu maglup ederek yaninda. bulunanlari dagitti. Mag tub oglu- 
’nun kendisi bir ka$ adami ile birlikte kagti ve Sincar iil- 

kesine geeti, Ferruh$ah b. Z a n g i b. M e v d u d b. 

Z a n g i keyfiyetten haber alarak bir ordu gonderdi, onu ya- 

kaladi ve bir esir olarak tuttu. Sincar emiri Ferruh §ah 

E $ r e f ’in taraftari oldugundan M a $ t u b oglu onu aldatti 

ve onu E $ r e /’in dii§mani yapti. Ona yeminler ederek Musul’u 

Bedreddi n’in elinden alincaya kadar kendisi ile birlikte 

muharebe edecegini ve boylece Musul’un da ona ait olacagini 

soyledi. Bunun iizerine Sincar emiri M a $ t u b oglu ’nu ser- 

best birakti, ona atlilardan miite§ekkil bir ordu verdi, o da 

bu ordu ile hareket ederek Bet Arbaya havalisini yagma etti. 

Bedreddin hadiseden haber alarak askerler gonderdi 

ve M a $ t u b oglu maglup edilerek kagti ve Tel Afar kalesine 

gitti. Qunkii burasi Sincar emirine aitti. Bedreddin onun bu- 



ARAP HUKUMDARLARI 507 

raya gitmi§ oldugu.nu anlayinca bizzat hareket ederek Tal Afar ka- 

lesine kar§i hareket etti ve burasini zaptedinceye kadar harbede- 

rek Ma$tuboglu nu esir aldi ve onu Melik E $ r e /’e gonderdi. 

Ma$tub oglu oliinceye kadar Harran’da mahpus kaldi. Sonra 

Melik E§ r e f, Hani ve Cebel Cur’u Amid emirine verdi ve Dara 

§ehrini de alip ona vermegi va’ad etti. Boylece kendisini Mardin 

emirinden ayirmak hususunda kuvvetli bir tarzda hareket etti 

ve Dunaisere geldi ve biitiin Mardin havalisine hakim oldu. 

Kendisi Mardin emirini kalesine kapami§ ve onu gidadan mah- 

rum etmi§ti. 

Daha sonra Amid emiri E$refe geldi ve bunlarin ara- 

larim bularak sulh yapti. Mardin emiri Ras Ayn ile 30.000 

dinan E$ref'e ve §abaktan iilkesindeki Muvazar’i Amid 

emirine verdi. E$ ref sonra Nisibis’e kar§i hareket etti ve 

Sincar emiri kendisinden korkarak heniiz yolda oldugu sirada 

bir elgi gonderdi ve Sincar’i E$ref'e teslim etmek mukabi- 

linde Kalonikus’u aldi. O da butun karde§leri ile, akrabalari 

ile ve mallari ile birlikte hareket etti. E?ref Sincar’i aldiktan 

sonra askerlerini Musul’a gondermege ba§ladi ve buradan 

Erbil’e ge^mek istedi. Hergiin atlilardan miite§ekkil biiyuk bir 

kit’a Musul’a geliyordu. Ve nihayet kendisi de senenin 5 inci 

ayinin 3 iincu giinii Musul’a geldi. 

Halifenin elgileri Erbil emirine gelerek Zangi’nin aldigi 

biitiin kaleleri Bedreddine vermegi va’d ederek sulhun 

hiikiim siirmesini istediler. E$ref bu teklifi kabul etmiyerek 

Musul'dan hareket etti, Dicle’yi gegti ve Zebha nehrinin civa- 

rinda bir koy olan Selemiyye’de karargahmi kurdu. Tesadiifen 

Muzafferiiddin de Zebha’nin bu kiyisina karargahmi kur- 
a 

mu§ bulunuyordu. Amid emiri Muzafferiiddin e kar§i 

gizli bir sevgi gosterdiginden Melik E § r e /’e sulh yapmagi 

ve §erefli bir surette geri donme^i tavsiye ederek ona §u 

sozleri de soyledi : “Galip gelirsen halifeyi dardtmi$ olursun 

ve bu yiizden biitiin Arap milleti tarafindan hor gdriiliirsiin. 

Maglup olursan sen de, seninle beraber olanlar da fena bir isim 

kazanmi$ olurlar„. E$ref bu sozlere aldandi ve sulh yapmaga 

razi oldu. Sonra Akr emiri Imadiiddin Z an g z’yi rehine 

olarak aldi ve onun almi§ oldugu kaleyi teslim etmesine kadar 

onu rehine olarak tuttu ve Sincar’a dondii. Kaleyi aimak ve 
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Bedreddint teslim etmek iizere bir takim adamlar gonde- 

rilmi§ti. Bunlar Hakkari hududunda olan bir kale miistesna ol- 

mak iizere bunlari almaga muvaffak olamadilar; ^iinkii diger 

kalelerin igindekiler kar§i geldiler ve teslim olmak istemediler. 

Muzafferiiddin, E $ r e f 1 in karde§i $ihabuddin 

G a z i ye miiracaat etti, o da onun namina E $ r e /’e yalvardi. 

O da kaleler teslim olmadigi halde kendisini serbest birakti. 

Bedreddin bu yiizden darildi ise de E $ r e f ' in iradesine 
kar§i gelemedi. 

Bu sirada Bedreddin, E$ref'in Tel Afar kalesini 

kendisinden aimak istedigini gizlice ogrendi. Qiinkii bu kale 

esas itibariyle Sincar’a aitti. Bu yiizden Tel Afar’i ona devretti 

ve boylece Sincar ile Tel Afar E?re/’e gegti. Z a n g z\ Hak¬ 

kari ve Zavzanya kalelerine hakim oldugu igin burada bulu- 

nanlara fena muamele ediyor ve bunlari hediyeler ve agir ver- 

giler vermege mecbur tutarak rahatsiz ediyordu. Bu yiizden 

onunla yapilan muahedeye saygi gosterenler pi§man oldular 

ve kaleleri Bedreddi n’e teslim etmek istediler. Fakat bun¬ 

lar bu kalelerin gosterecegi mukavemetten korkuyorlardi. Bed¬ 
reddin bu hadiseden Haber alinca bunlara haber gondere- 

rek kendilerine hie bir zarar gelmeyecegine dair kuvvetli and- 

lar igti ve hepsine en iyi muameleyi yapmagi taahhiid ederek 

bunlarin tavri hareketi sayesinde E$ref'e minnettar olmak- 

tan kurtulacagini bildirdi. Bunun iizerine Imadiye kalesi e§rafi 

teslim olmayi kabul ettiler. Fakat Bedreddi nt E § r e f ’in 

izin ve miisaadesi olmadikga bir§eyi almaga muktedir olamadi- 

gindan E § r e /’e haber gonderdi ve kendisinden bir berat is- 

tedi. Fakat E $ r e /, Hathatta adini ta§iyan ve Nisibis civann- 

da iki nehir arasindaki bolgede bulunan kaleyi vermedik^e 

izin vermeyecegini bildirdi. Fakat Bedreddin tmadiye’yi 

aldi ve kaleyi teslim edenleri umduklarindan gok fazla ihsan- 
larla taltif etti. 

Diger kalelerin sahipleri de keyfiyetten haber alarak hep- 

si de teslim oldular. §ayam hayret olan bir nokta Suriye, 

Bet Nahrin, Ermenistan vesair yerlerden gelen birgok ordular 

toplatmi§ oldugu halde bu kaleleri alamami§lar, fakat Bedred¬ 

din zekasi sayesinde higbir baski kuilanmadan bunlarin hep- 
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sine hakim olmu§tu. Bu kissadan alinacak hisse hakimlere gii- 

venmekten fazla Allaha giivenmenin daha hayirli olacagidir. 

Aym yil iginde Melik Mansur, Nasiriiddin 

Muhammed b. Muzaffer Takiyyiiddin O m e r 

b. §e h i n § a h b. Eyyub 50 ya§inda oldugu halde vefat 

etti. Kendisi Halep emiri idi ve Misir’da amcasi Melik Ka¬ 

mil ile bulunan oglu Muzaffer T a k i y y ii d d i n ’in ye- 

rine ge^mesini vasiyet etmi§ti. E§raf bu oglunu gagirtmiyarak 

§am’da bulunan diger oglu Melik NasirKilig A r s- 

lan' 1 gagirttilar ve onu Hama’ya yerle§tirdiler. 

Araplarin 618 (M. 1221) yilinda §am emiri Melik 

M u a z z a m ve Mardin emiri Melik E $ r e f ile Halep or- 

dusu ve Hama emiri Melik N a s i r ve Emesa emiri 

Melik Miicahir, Melik Kami / ’ e yardim etmek iizere 

hareket ettiler. Hepsi de Dimyat’a kar§i karargah kurdular ve 

Franklara kar§i yollari keserek §ehri tazyik ettiler. Franklar 

korku iginde idiler. Onun igin Dimyat’i ve Akka’da bulunan 

biitiin Arap esirlerini teslim etmegi kabul ettiler, Araplar da 

onlarin Dimyat’tan gikip sulh iginde memleketlerine donmelerini 

kabul ettiler. Melik Kamil Franklann bir kismini Dim- 

yat’in ve esirlerin teslimine kadar rehine olarak aldi. Araplarla 

yapilan sulh Roma papasinin miimessili tarafindan tasdik 

edildi. Qiinkii papanin miimessili Frank ordusunun ba§inda 

bulunuyordu. Aym sulhu Akka prensi Joan da tasdik etti. 

Boylece Araplar Dimyat’i tekrar aldilar ve Franklann ugra§- 

malari bo§a gitti. Qiinkii Melik Kamil yardim gelmeden 

once Franklara miikerrer defalar haber gonderdi ve sulh 

yapinagi teklif ederek Kudiis, Askalan, Taberiyye, Sayda, 

Cebele ve Lazikiyye’yi Dimyat’in tahliyesi mukabilinde 

Franklara vermegi teklif etti ve boylece biitiin Misir’da Frank- 

lardan eser kalmamasini istedi. Fakat Franklar bu teklifi red- 

dettiler. Qiinkii iistelik Karak kalesinin teslimini ve Melik 

Kamil tarafindan yikilan Kudiis surlarinin tamiri igin 

300.000 dinarin verilmesini istemi$lerdi. Kamil bu yiizden 

hiddetlendi, karde§lerini ve dinda§larini yardim igin gagirdi ve 

higbir §ey vermeden Dimyat’i Franklardan geri aldi. Bu sefil 

adamlar Araplardan almakta olduklan Emesa’nin yan mahsu- 

lunii de kaybettikleri gibi Hospitaller de Barim’den aldiklari 
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vergiyi kaybettiler. Dimyat Franklarin elinde bu sirada bir yil 

on ay ve yirmi dort giin kalmi§ti. 

Bu sirada ismaililer Ermeniler iilkesinin hakimi olan Sira 

Dan’in iizerine yiiklendiler ve Sis §ehri igindeki Mar Sawma 

oglunun kilisesine giden dar yol iizerinde onu oldiirdiiler. 

Onun yerine kiral Leon un amcasi, Baron Basil'in oglu 

Pali Baron Konstantin gegti. R u p i n, kiral Lion’un 

olmii§ oldugunu ve Sir a dan in katledildigini haber aldiktan 

sonra biiyiik kiral Ru pin in kizi olan anasini beraber alarak 

denizden bir gemiye bindi ve Kiryakus limanina giderek 

Kilikya’ya varmak ve burada hiikiim siirmek istedi. Bu kalenin 

prensi olan §akad hakimi Baron Bihram onun gegmesine 

miisaade etmedikten ba§ka anasini kendisine zevce olarak 

vermedigi takdirde kendisini yakalayip oldiirecegini de soy- 

ledi. Vaziyetten son derece rahatsiz olan R a pin bu mesele 

hakkinda anasini kandirmaga gali§ti. Kadin keyfiyetten haber 

alinca gck miiteessir oldu ve sesini yiikselterek Bihram 

aleyhinde en agir hakaretlerde bulundu. Bunun iizerine hiir 

adamlarla hiir kadinlar onunla konu§arak oglunun istifadesi 

igin icap ederse kendisini ate§e de atmasi lazim geldigini 

soylediler. Kadin bu tazyik altinda razi oldu, fakat aym 

zamanda §u §ekilde de bagirdi: “Bu, beni gayri me§ru bir 

harekete sevmektedirBihram bu kadinla evlendikten sonra 

ona fevkalade hiirmet gosterdi, hayatini ona ve onun ogluna 

hizmete hasrederek Tarsus §ehrine kar§i hareket etti ve bu 

§ehri zaptetti. 

Sonra buradan Adana’ya gitti ve burasini da ele gegirdi. 

Sonra Mopsuestia’ya kar§i hareket etti ve buraya kar§i karar- 

gah kurdugu sirada Pali Baron Konstantin bir ordu 

toplayarak bunlara kar§i yiiriidii ve hepsini kirip gegirdi. 

Bunlar onun oniinden kagarken o da bunlan takip etti, onlari 

Tarsus §ehrine ilticaya mecbur edereK burada kapanmaga 

zorladi. Hepsini yakalayarak Bihram' i, Rupin i, anasini ve 

biiyiik Rufin in kizini imha etti. Daha sonra Pali Ermeni 

e§rafinin kiral Leon kizmin ogullarindan birine verilmesi ve 

bu oglunun tahta gegmesi igin miiracaat etmelerini bekledi. 

Qiinkii be§ oglu vardi. Kendisine bu yolda miiracaat olunma- 

masi, igin igin miiteessir olmasina sebep oldu, o da ba§ka bir 
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tedbir aldi. Bunlar Pray ns Avira nin oglu Filip i gagir- 

tarak Kiral Leon’un kizi ZabiVx ona verdiler ve onu Kilikya 

hiikumdari yaptilar. O da iki yil kadar lnikiim surdii. Fakat bu 

hiikiimdar biitiin Ermeni e§rafim imha ederek yerlerine Frank- 

lar tayin ettigfi igin hiikumeti kar 1 § 1 k11. Kendisi Ermenilere 

hakaret ediyor ve bunlara falhe (yani asker) diyecegine 

fellah (yani giftgi yahut rengber) diyordu. Bunlarm kendisi ile 

birlikte aym masa iizerinde yemek yemelerine miisaade etmi- 

yordu. Bunlar kapisina on kere geldikleri halde kendilerini 

giigliikle bir defa kabul ediyordu. Bu yiizden ona kar§i Erme- 

nilerin nefreti artti. 

Onun zulmiine tahammiil edemeyecek hale gelince toplan- 

dilar ve Pali Baron Konstantin’e gidererek ondan kurtulmak 

igin bir gare bulmaga yardim etmesini istediler. Qiinkii hepsi 

de onu hiikumdarhga getirmi§ olmak yiiziinden pi§mandilar. 

Pali bunlarin igtikleri anda inandiktan sonra bir takim ke§§af- 

lari ve avcilari hazirladi ve bir gece yataginda yattigi sirada 

Filip'in iizerine hiicum etti ve onu kiraligenin koynundan 

gekip siirukledi. Kiralige bagirmaga ve tirnaklari ile yiiziinu 

yirtmaga ba§layarak kocasini kurtarmak igin ugra§ti, didi§ti. 

Qiinkii bu kadin kocasina a§ikti, fakat igeri girenler ve kirali 

goturenler ona cevap vermediler ve yalvan§lanna kulak asma- 

dilar. Bunlar Filip'i zincirlerle bagladilar ve Tal Hamdun’dan 

Sis §ehrine getirdiler. O da burada iki sene mahpus kaldi. 

Onun babasi olan prens gergi kuvvetli bir adamdi, fakat Erme- 

nilerin oglunu oldiirmelerinden korkarak onlara dokunmak 

istemedi. Fakat elgiler gonderdi ve oglunun serbest birakil- 

masini da istemedi. Babasi elgi gondermekten yorulunca bizzat 

Tel Hamdun’a geldi ve ogluna sunulmak tizere bir mektup 

verdi. O zamanlar Ermeniler onu dinlediler ve onu Amudha 

adi verilen kaleye goturdiiler ve babasinin adam gonderip 

oglunu aldirmasini bildirdiler. Baba oglunu alrnak isteyince 

ona §u sozleri soylediler: “Oglunuzu gotiirseniz de kendisi 

ya§amiyacak„. Qunkii ona zehir igirmi§lerdi ve onun on giinden 

fazla ya§amasina imkan kalmami§ti ve bu on giin de gegmi§ 

bulunuyordu. Prens, kiifrederek ve tehditler savurarak gittik- 

ten sonra Filip vefat etti ve onun nereye gomuldugiinii bir 

kimse anlayamadi. 
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Kirali^e onun olumiinden haber alarak ye’se dii§tu ve 

deniz sahili iizerindeki Silawkya kalesine giderek kaleye hakim 

olan Frerlere iltica etti. Onlar da onu namuskarane bir tarzda 

himaye ettiier. Kirali^enin anasi da Kibns’tan onun yanina 

geldi. Bu kadin Kibris kiralinm kizt idi ve bir Frank kadini 

idi. Kizini Filip'e verdikleri zaman kendisini de Servand’taki 

Kipa prensi Sirpofri (Geofry)’ye vermek istediler. Bu prens 

Baron Sunb at' in oglu ve Baron Konstantin Pali' nin 

karde§i (oglu?) idi. Kadm ona varmak istemedigi igin onu 

memleketinden kovdular, o da Kibris a gitti. Sonra bu siralar- 

da kizinin yanina dondii ve iki kadin Pali tarafindan zorla 

getirilinceye kadar Silawkya’da ya§adilar. 

Semerkand’m Tatarlar tarafindan alinmasina dair 

Araplarin 618 (M. 1221) yilinda Tatarlann Sahara yi 

zaptetmelerinden sonra bunlar biiyiik Semerkand §ehrine kar§i 

hareket ettiier ve onun oniinde karargahlarmi kurdular. Bu §eh- 

rin etrafinda biiyiik koyler bulunuyordu ve §ehrin etrafi muhte- 

§em bahgelerle gevrelenmi§ti. Sultan Muhammed §ehri koru- 

mak i$in burada 110.000 kuvvetli cenk eri ve muharip adam bi- 

rakmi§ti. Cengiz Man §ehrin i^inde bu kadar kuvvetli muha- 

ripler bulundugunu anladiktan sonra bizzat buraya hareket etti. 

Mogollar §ehri sardilar ve kuleleri saydilar. §ehrin i$i ile di§inda 

bulunanlar arasindaki sur iizerinde miithi§ bir ate§ yakilmi§ti. 

Ertesi giin igerdeki askerler yaya olarak §ehirden giktilar ve 

Tatarlarla kar§ila§arak son derece §iddetle muharebe ettiier, 

Tatarlardan bir^oklarini oldiirdiiler, bir kismini diri yakalayarak 

§ehrin igine goturduler, bunlari burada korkung bir surette 

i§kenceye ugrattilar ve zalimane bir surette oldiirdiiler. 

§ehirliler son derece korku i^inde olduklarina bakarak 

birbirlerine “Dikkat etmezsek bu Tatarlann ocCi muhakkak ki 

bizden alinacaktir}> dediler. Sonra birbirleri ile dam§tilar ve 

Cengiz Han Si gizlice adamlar gondererek geceleyin §ehrin 

kapilarini agmagi ve §ehri teslim etmegi va’d ettiier. Cengiz 

Han memnun oldu ve bunlara, hayatlarina dokunmamak i^in 

soz verdi. 
Ak§am iizeri §ehrin kadisi ile §eyhiilislam diye tanilan 

diger bir memur ve halktan biiyiik bir kalabahk toplandilar, 



ARAP HUKUMDARLARI 513 

§ehrin kapisini a^tilar ve Mogollar igeri girdiler. §ehrin igin- 

deki muharipler kagarak kalede gizlendiler. Tatarlar ahaliyi 

esir almaga ve yagma etmege ba§ladilar. Bunlar §ehrin erkek 

ve kadinlarini yiizer yiizer §ehir di§ma gikariyor ve bunlan 

grup grup oturtuyorlardi. Kendilerine dokunulmayan kimseler 

kadi ve §eyhulislam ile birlikte olan 50.000 ki§i idi. Bunlar 

kurtulmu§lar ve §ehirin di§ina gikmami§lardi. Ortalik kararinca 

Tatarlar §ehirden giktilar ve §ehrin di§ina gotiirdiikleri kimse- 

lerin hepsini oldurduler. Yalmz 20 ya§indan a§agi olan erkek- 

leri ve kizlari sag biraktilar. Bunun iizerine kalede bulunan 

§eflerden biri biiyiik bir cesaret gosterdi. Kendisi 1000 adam 

alarak Tatar askerlerini yarip gegmi§ ve bunlari bir zarara 

ugramadan kagirmaga muvaffak olmu§tu. Bu §ef Horasan’da 

bulunan Sultan Muhammed’in yanina gitti. 

Harezm’in Tatarlar tarafindan alinmasina dair 

C i n g i z Han artik Semerkand'in zapti ile me§gul ol- 

madigi i^in iki oglu Qagatay ile Agatay’i Harezm’e kar§i gon- 

derdi. Harezm bir iklimin adidir. Bu iklimdeki biiyiik §ehrin 

adi Ciircaniye d\r. Tatarlar iginde askerlerin oniinde yiiriimeleri 

mutad olan kimseler §ehrin kapisina vardiklari zaman §ehirli- 

ler bu adamlara bakarak bunlarin sayica az olduklarmi sandi- 

lar ve atlilarla piyadelerden mute§ekkil biiyiik bir kalabalik 

§ehirden gikarak Tatarlarla harbe tutu§tular. Bunlar bir mesafe 

uzakta olan ve Kavram naminda bir adama ail bulunan baga 

vardiklari zaman Mogol ordusu bunlarin iizerine atilmi§ ve 

hepsini oldiirmii§tii. Bu §ekilde oldiiriilerek yere serilen §ehirli- 

lerin sayisi 100.000 kadardi. Tatarlar muzaffer olarak ilerlemi§- 

ler, §ehre kolaylikla hakim olmu§lar ve §ehri de, §ehrin niifu- 

sundan kalanlari da imha etmi§lerdi. 

Sultan Muhammed esasen §ehirden gikmi§ ve Hora- 

san’a gitmi§ bulunuyordu. Kendisi burada e§raf ile miitemadi- 

yen isti§are ediyor ve “Ne yapacagiz ve bu miithi$ dii$mandan 

yakamizi nasd kurtaracagiz?„ diyordu. Onlar da i(Ceyhun neh- 

rinin otesindeki memleketlerden yardim gelmesini limit etmege 

imkan yok, ancakf burada yani Horasan in kalesi civannda 

harbetmek iizere asker hazirlamaga ve buraya geldikleri takdir- 
Abul-Farac Tarihi, F. 33 
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de mukavemet etmege imkdn vardir,, diyorlardi. Sultan “ Bu 

adamlarla dovii$mek igin bizde yiirek kalmadi. Bu ytizden bu- 
raya da gelecek olurlarsa onlarin kar$darindan Hindistaria kag- 

maktan ba$ka yapdacak i$ yoktur,, dedi. Fakat Celaleddin 

Harezm§ahin oglu kagmak fikrini tasvibetmedi ve hepsinin mu- 

harebe meydamnda oliinceye kadar d6vii§melerini istedi. Babasi 

bu dii§iinceden dolayi onu muaheze etti ve hemen olmege ha- 

zirlanmi§ bir adam gibi yemege igmege, diinya zevkleri ile 

eglenmege koyuldu ve biitiin bu zevklerden nasibini doya do- 

ya aimak isteyen bir adam gibi hareket etti. Kendisi bunlarla 

me§gul iken Tatarlarin Ceyhun sularmi a§tiklanm haber aldi 

ve burasini terkederek Hemedan’a kagti. Karilanni ve kiigiik 

gocuklarini Balan kalesine gonderdi. 

Tatarlarin Hemedan’a varmalari (izerine sultanin kendisi 

Mazenderan’in kar§isindaki daglara kagti ve Tatarlarin ken- 

kendisini takip elmeleri iizerine Hyrcania denizinin adalarindan 

birine gitti ve ailesini gondermi§ oldugu kalenin Tatarlar tara- 

findan zaptedilmi§ oldugunu ve karilarimn, ogullarmin ve kizlari- 

nin esir dii§tugiinu, bunlarin igindeki erkeklerin olduriilmus ve 

ka dinlarin Karakuruma’a gonderilmi§ oldugunu haber alincaya 

kadar burada kaldi. Bu haberler onu miithi§ bir surette keder- 

lendirdi ve kendisi gok agir bir hastaliga ugrayarak bulundugu 

adada bu diinyadan gogtii ve burada gomiildii. Bir miiddet 

sonra da Ardahan adini ta§iyan kaleye goturiildii. Sultan Mu- 

h a m m e cTm oglu Celaleddin babasmin oliimiinu haber 

alinca iran memleketine, yani Hindistan hududu uzerindeki 

iilkelere dogru 40 mili bir gecede gegti. Burada 90.000 segme 

ath onun etrafinda toplandi. Cin giz Han, Celaleddin Ha¬ 

re zm$ah'\n babasindan daha satvetli oldugunu anlayarak Mo- 

gollardan biiyiik bir orduyu ona kar§i gonderdi. Celaleddin 

de keyfiyeti anlayarak onlari kar§ilamaga gikti. Tatarlarin hiicum 

etmeleri iizerine Sultan muhafizlarina birkag soz soyledi, bunlar 

da atlarindan indiler ve atlanni elleri ile idare ederek oliimii is- 

tihkar ettiler. O gece. iki muharip taraf, biitun geceyi olduklari 

yerde gegirdiler. Ertesi giin Tatarlar Harezm§ah’in cesaretini 

gorerek kagmak iizere yiizlerini gevirdiler. Harezm§ah da on* 

lari takip etti ve bunlar Tatarlarin kahramanlarindan 500 ki§iyi 

oldiirdiiler. 
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Cingiz Han bunlardan haber alinca §im§ek gakmasi 

sur ati hareket ederek bir orduyla geldi. Bu ordunun sayisi 

o kadar goktu ki bu sayiyi rakamla ifadeye imkan yoktur. 

Celdleddin bunlari goriir gormez kuvvetlerinin bu kuvvete 

denk olmadigini anlayarak §arka dogru gitmek iizere Ceyhun 

nehrine dogru dondii ve nehri gegmek igin gemiler hazirla- 

malarim istedi. Fakat Cengiz Han onun maksadini anliyarak 

ona kar§i gelecek biiyiik bir orduvu gonderdi ve bu ordu 

Celaleddi n in yolunu kesti. Bu vaziyet kar§isinda C el died- 

din in oliinceye kadar dovii§mekten ba§ka garesi kalmiyordu. Iki 

taraf harp igin haziriandiiar. Ha r e z m $a h'in sag cenahi kirildi 

Buna mukabil Mogollarin da sol cenahi kirildi. Celdleddin- 

in kendisi 700 atli ile birlikte merkezde bulunuyordu ve bir 

kurt gibi bir yandan bir yana sigrayarak oldiirdugii Tatarlan 

yere seriyordu; fakat Mogollar arttikga arttilar ve her taraftan 

gelerek onun etrafinda kesafet peyda ettiler. Bunun uzerine 

Celdleddin in amcazadesi olan Harezmli bir emir atinin 

dizginini tutarak onu geriye surdu. Celdleddin de ba§ka 

bir limit kalmadigini gorerek atindan indi, ailesi erkanini ve 

^ocuklarim optii; o da, onlar da iglerini gekerek ve higkirarak 

agladilar. Sonra bunlardan ayrilarak atina bindi ve * muhafiz- 

lari olan athlara “Beni sevenler hayatta ve dliimde benimle 

beraber olurlar„ diyerek atim mahmuzladi, Tatarlarin igine daldi 

ve atimn sirtinda oldugu halde kendini suya yuvarladi. 

Cingiz Han bu hareketleri gorerek nehrin kiyisina 

ko§tu ve manzarayi hayretle tema§a etti. Mogollardan birkag 

ki§i kendilerini sulara atarak onu takip etmek istediler. Fakat 

Hanlar ham bu §ekilde hareket etmelerine musaade et- 

medi, elini agzina goturerek ogullarina §u sozleri soyledi : 

“Boyle bir babanin oglu olmak ne $erefli §eydir„ Sonra asilza- 

delerine donerek uBoyle bir adama adam demek yaki$ir. Qiinkii 

Qok biiyiik muvaffakiyetler kazanmi$tir ve boyle bir adamdan 

degersiz adam gelmez„ dedi. Celdleddin bir kilig, bir miz- 

rak ve bir kalkan ta§iyarak sulardan kurtuldu ve yalniz 6 

ath ile nehri a§abildi, nehrin kiyilarinda iki gun kadar kaldi. 

Bu miiddet zarfmda etrafinda 50 atli daha toplandi ve ken¬ 

disi bunlarla birlikte Hindistan’a hareket etti. Ona mensup 

atlilardan 100 ki§i daha kendisine orada iltihak ettiler. Bunlar 



516 ABU’L - FARAC TARiHi 

daha once bir adam gondererek vaziyeti ke§fetmek iste- 

diler. O da gitti, buralarim ara§tirdi ve geri donerek §u 

sozleri soyledi : “Hind ordusuna mensup 2.000 asker fildn 

mevkide bulunuyorlar„ . Harezm$ah bu askerlere kar§i 

yiiriidii, bunlari yakaladi ve hepsini oldiirerek atlarini 

aldi. Bunlar gittikge artiyor ve 500 atliya varmi§ bulunu- 

yorlardi. Bunlara kar§i 5.000 Hindli toplandi ve bunlarla 

muharebeye tutu§tu. Hindliler tekrar maglup oldular. Harezm- 

lilerden kagip da muhtelif yerlerde gizlenenler keyfiyetten 

haber alarak bunlara iltihak etmek istediler. Boylece bunlarin 

sayisi 3.000 ’e vardi. Hindlilerin hiikiimdarlari Harezmlilerin 

kuvvetine denk kuvvet sahibi olmadiklanni gorerek Harezm§ah 

ile dost oldular ve ona hediyeler gonderdiler. Fakat bunlar 

sicak yiiziinden bu memlekette ya§ayarmyarak bir takim illet 

ve hastaliklardan muztarip olmaga ba§ladilar ve Tatarlarin 

Harezm’i birakarak doguya dogru Ceyhun’u gegtiklerini haber 

ahnca Hindistan’dan giktilar ve Celaleddin ile yanindaki- 

lerin hepsi §iraz’a gittiler. §iraz atabegi Sa’d ona para, kole 

ve cariyeler gonderdi. Bunlar oradan isfahan’a gittiler ve 

Araplarin 620 (M. 1223) yilinda Sultan Aided din, Adria¬ 

nos denizinin sahili iizerindeki kuvvetli kaleyi alarak buraya 
Alaiye namini verdi. 

Eminiiddevle Taoma’mn Bagdad’da katline dair 

Aym yil iginde ve Arap aylarinin 5 incisinin 28 inci 

giiniinde ve haftanm 5 inci gecesinde fevkalade meziyetleri ile 

me§hur olan yiiksek tabip Eminiiddevle Ebiil Kerem Said b. 

Taoma 1 Bagdad’da katledildi. Kendisi Bagdad yerlilerindendi 

ve bizim Yakubilerdendi. Tedavi san’atinda yiiksek bir hiineri 

haizdi. Dogru diiriist bir adamdi, idrak sahibi idi, hiir fikirli 

idi, fakirlerin ihtiya^larini temin igin her vasitaya ba§vururdu 

ve ihtiyaglarini temin ederek i§lerini goriirdii. Halife Ndsir 

tarafindan sevilir ve taziz edilirdi. Mevkii o derece yiiksel- 

mi§ti ki saltanatin biitiin idaresi iie halife ogullarinm, kizlari- 

nin ve karilarinin idaresi onun itina ve ihtimamina tevdi olun- 

mu§tu. Halife Nasir'm son zamanlarinda gozleri zayifladi ve 

* t»y O' ( 
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vezirine mahrem talimat veremeyecek hale geldigi igin ismi 

Sit Ales i m olan bir kadin bulunmu§ ve bu kadin Halife 

Ndsir ’in yazisindan ayirt edilemiyecek yazilar yazmaga muk- 

tedir oldugunu gostermi§ti. Halife Ndsir onu huzuruna gagirarak 

sirlarim ona if§a etti ve yazilmasini istedigi her§eyi ona yaz- 

dirmaga ba§ladi. Vezir mektuplari aldikga bizzat halifenin bun- 

lari yazmi§ oldugunu samyordu. Qiinkii halife gozlerinin kor- 

liigiinii vezirinden dahi saklami§ti. 

Vaziyet bir miiddet igin bu §ekilde devam etti. Daha sonra 

T a cud din Ra$ik adli bir haremagasi bu kadinla dost oldu 

ve bunlar her istediklerini halife adina yazip vezire gonderme- 

ge ba§ladilar. Vezir de aldigi emirleri icra etti. Bir gun vezi- 

rin kendisi, yani Miieyyediiddin b. Kasimi halifeye bir mesele- 

ye dair bir yazi yazdi ve buna kar§i kari§ik ve mii§evve§ bir 

cevap aldi. Vezir keyfiyetten §iiphelenerek vaziyeti me^hur 

tabip Eminiiddevle’ye bildirdi ve meseleyi hususi bir surette 

tahkik etmesini rica etti. Eminiiddevle halifenin kor oldugunu 

vezire anlatti ve halifenin yazisini taklit eden ve bu gibi yazi- 

lari yazan kadindan bahsederek haremagasi Ra§ik’in bu kadinla 

ortak oldugunu ve bunlarin halifenin haberi olmadan her iste¬ 

diklerini yazmakta olduklarini bildirdi. Bu andan ba§layarak 

vezir aldigi emirlere kar§i ehemmiyet vermemeg'e ba§ladi. Ka¬ 

dinla haremagasi Eminiiddevle’nin sirlarim fa§etmi§ oldugunu 

anladilar. Qiinkii vezir ile konu§an kimseler arasinda Eminiid- 

devle’den ba§kasi bu sirra vakif degildi. Bu yiizden bunlar 

Ka me r tid dirim ogullari diye tanilan iki genci kandirdilar ve 

bunlar bir gece tabibin halife sarayindan gikip kendi evine 

gitmesini bekleyerek iizerine atildilar ve onu bir han^erle vur- 

dular. Eminiiddevle, bunlari goriince bagirdi ve “Bunlari ya- 

kcilayiniZj bunlar $u ve $u kimselerdir,y dedi. Caniler onun se- 

sini i§iterek geri dondiiler, onu bir kere daha bigakladilar 

ve biisbutun oldurduler. Bundan ba§ka fener ta§iyan adami da 

aym §ekilde vurdular. §ehir birden bire heyecanlandi, halifenin 

sarayinda tela§ koptu ve olii adam kaldinlip evine goturiilerek 

orada gomiildii. Dokuz ay sonra bu adamin cesedi Mar Taoma 

kilisesine goturiildii ve burada atalarinin yanina gomiildii. Onu 

oldiiren iki cani, cinayet gecesi yakalandilar ve cinayeti irti- 

kab ettikleri yerde garmiha getirildiler. Maktuliin saygi goren 
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u£ oglu vardi. Bunlar §emsiiddevle, Fahriiddevle ve Taciiddev- 

le adli idiler. Bunlar da yiiksek §erefler kazandilar ve bilhassa 

§emsiiddevle son derece temayiiz etmi§ti. 

Araplarin 618 (M. 1221) yilinda ismaililerin reisi Celd- 

leddin Hasan vefat etti ve yerine oglu Aided din Mu- 

hammed gegti. Kendisi heniiz dokuz ya§inda idi. Bu gocuk ken- 

disi ile ya§it gocuklarla koyun giiderek, develer yederek yeti§ti 

ve iiikesinin idaresini tamamiyle kadinlara birakti. Devrinin 5 

inci yilinda burada bulunan bir tabip liizum olmadigi halde 

gocugun bir damarini keserek hayii miktarda kamni aldi. Bu 

yiizden gocuk kendi kendine bir takim korkung hayallere da- 

larak Allah oldugunu sanmaga ba§lami§ti. Onun idaresi altinda 

bulunanlar her dedigine inaniyorlardi. Bir kimse de ona nasihat 

etmedi; onun lanet okudugu, yahut hakaret ettigi her kimse 

korkung bir §ekilde olduruliiyordu. Bu yiizden maiyetindeki 

akilli adamlar da ondan korkarak kendisini bir ilah gibi hur- 

met ve tazimle kar§iladilar. Aided din siislu elbiselerden nef- 

ret ederdi ve yiinden yapilma ve mavi ile i§lemeli elbiseler 

giyer ve daima koyunlan ile birlikte du§er kalkardi. Denildi- 

gine gore kendisi birgiin yiiksek bir dagin tepesinde muhtelif 

memleketlerin elgileri etrafinda bulunduklan halde oturuyordu. 

Onun bir goz i§areti ile kar§isinda duran adamlann ellisi yiik¬ 

sek dagin tepesinden kendiierini attilar ve oldiiler. Bu yiizden 

yer yiiziindeki hiikiimdarlann hepsi de ondan korktular, ona 

vergi vermek yukune dayandilar ve ona memleketlerinin giizel 
mahsullerini gondermege devam ettiler. 

Araplarin 621 (M. 1124) 1 yilinda Selaheddin b. Ey- 

yub'un oglu Melik Afdal, emiri oldugu Samosata’da oldii. 

Bu adam edebiyat, belagat ve §iir vadilerinde yiiksek vukufu 

ile taninmi§ti. Fakat hareketlerinde ve icraatinda zayifti ve basi- 

retsizdi. Basiret vasfi ise hiikiimdarlar igin zaruridir. Bu yiizden 

babasimn saltanatini kaybetti ve kendisine gegen o biiyiik 

devlete mukabil elinde kiigiik bir iilke kalmi§ti. 

Araplarin 622 (M 1125)2. yilinda Halife AId sir Ebul 

Abbas Ahmed Araplarin ramazan bayrami gecesinin saba- 

1 1224 M. olmak icap eder (0. R.). 

2 1225 M. olmak icap eder (0. R.). 
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hinda 70 ya§inda oldugu halde vefat etti. Son derece uyamk 

ve zeki bir adamd’. Daima yerini degi§tirir, sokaga gikar ve 

Bagdad gar§ilarinda dola§arak igneden iplige kadar her§eyi 

anlamak, yani en biiyiik i§lerden en kiigtik i§lere kadar her 

§eyi ogrenmek isterdi. Ara sira Turk elbiseleri, yahut Iran 

elbiseleri giyer, bazan da tiiccar kiligina girer ve bu muhtelif 

§ekillerde heryere giderdi. Bu yiizden birgok kimseler oldiirul- 

mii§tur. Qiinku ha)ife kendisini taniyan bir kimse ile kar§ila§- 

ti mi onu hemen yakalatir ve merhametsizce oldurturdii. 

Bununla beraber halife kendini gizlemege ehemmiyet vermez 

ve onun gibi kiyafetlerini degi§tiren me§hur adamlarla birlikte 

dola§irdi. Onu gorenler gegmesini beklemiyerek kagarlardi. 

Bundan ba§ka geceleri bile erkekler zevceleri ile konu§urken 

ihtiyatsiz bir dil kullanmaktan sakinirlar ve onun ev iginde 

yahut dam uzerinde bulunmasindan korkarlardi. Qiinkii halife 

bazam damlara tirmanir, bazan da evlerin duvarlarina gikar 

ve aileleri gozetlerdi. Kendisinin her§eye ait tafsilata vakif 

olmak meraki ol^iilemeyecek derecede geni§ti ve yalniz kendi 

memleketine ait tafsilat ile alakalanmaz, diger hukiimdarlarin 

memleketlerindeki ahvale de vakif olmak isterdi. 

Rivayet edildigine gore Sultan Kilig Arslan in kizi 

olan ve kendisine Hal at ait a denilen Hatun Mekke’yi ziyaret 

igin giderken Bagdad’a ugrami§ti. Halifeye onun giizelliginden 

bahsedilmi§, o da sarayinin ihtiyar kadinlanni, onu kendisine 

ni§anlamak iizere gondermi§ti. Hatun evli oldugunu bildirerek 

oziir diledi ve halife ile evlenmenin imkansiz oldugunu 

anlatti. Daha sonra Bagdad’dan ayrilarak Mekke’ye giden 

Hatun halifeden korkarak memleketine Suriye yolu ile don- 

mege karar verdi. Halife Nasir da onun bu §ekilde 

hareket edecegini pe§inen tahmin ettigi igin athlanndan bir 

kit’ayi Mekke’yi ziyarete gidiyormu§ gibi onun pe§ine takmi§ti. 

Hatun yolunu degi§tirmege karar verince bunlar ona engel 

oldular ve kuvvet kullanarak onu tekrar Bagdad’a getirdiler. 

Hatun Bagdad’a varir varmaz kendisine kocasinin 6lmii§ oldugu 

bildirildi. Kocasi nasil 61mu§tii? onu Allah bilir. Fakat Nasir 

onu gagirtarak saraya aldi ve onunla evlendi. 

Nasir bu hatunu biitiin varligi ile seviyordu ve bu kadin 

Halat’taki sarayina benzer bir saray isteyince ondan sarayinin 
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vasiflari ve hususiyetleri hakkinda malumat alarak geceleyin 

vezirini gagirtti ve yapilacak saray ve bahgenin plamni verdi. 

Vezir derhal giderek 200 mimar ve 2000 i§gi buldu, bunlar da 

lazim olan ta§lari ve harglari hazirhyarak herbiri ayri bir bo- 

liimde butun giin gali§ti. Diger taraftan eski saraylarin kapila- 

ri sokiilerek yeni saraya takilnn§, bahgelerdeki agaglar yerle- 

rinden gikarilarak yeni bahgeye dikilmi§, velhasil ak§am oldu- 

gu zaman biitiin i§ler bitmi§, halilar ve yaygilar yayilmi§, lii- 

zumlu e§yanm hepsi getinlmi§ ve Halatli hatun yeni sarayina 

yerle§mi§ti. Bu kadin birkag sene sonra vefat edince Halife 

N a s i r onun \q\n buyuk bir matem tuttu ve onun emri ile 

saray ve bahge ortadan kaldirilarak bunlar bir harabe haline 

geldi. Halife aym yere karisi igin bir tiirbe in§a etti. Burasi 

§ohretli bir abidedir ve bugiine kadar burada namazlar kilin- 

makta, sadakalar ve atiyyeler tevzi edilmektedir. 

Nasi r dan sonra oglu Tahir1 9 ay hiikum siirdii. Bu 

adam babasinin hayatinda veliahd ilan edilmi§ti, fakat babasi 

oglundan korktugu igin veliahdhgmi ilga etmi§, onu hapse 

atmi§ ve daha kiiciik oglu Emir Ali’yi onun yerine veliahd ilan 

etmi§ti. Emir Ali babasinin hayatinda 61mii§ ve kiigiik gocuk- 

lar birakmi§ti. Babasi onun matemini tarif edilmez bir tarzda 

tutmu§ ve biitiin hiikiimdarlara taziyet igin elgiler yahut mek- 

tuplar gondermemelerini istemi§ti. Biitiin Bagdad ahalisi de ma¬ 

tem tuttular, her aile iginde bir siirii kadiniar toplanarak agla- 

yip sizladilar. Kadiniar sirtlarina guvallar gegirerek ve yiizleri- 

ni karartarak Bagdad sokaklannda dola§tilar ve dola§tiklari 

esnada avaz avaz bagirdilar. Bu hareket giinlerce devam etti. 

Daha sonra halife aglamak istiyen her kadinin kendi evinde 

aglamasini emretti ve boylece kadinlarin sokaga gikmalari ya- 

sak edildi. 
Halife Nasirm oliimii iizerine e§raf Tahir'i hapisten 

gikardilar. Qiinkii onu iyiligi yiiziinden seviyorlardi. Bunlar 

ona sadakat yeminini ifa ederek babasinin tahtina getir- 

diler. Tahir tahta oturdugu sirada 11 Bir insanin ikindiden 

sonra diikkan agmasi yaki$ik alir mi ? Qiinkii ben de elliyi 

astiktan sonra hilafete gegiyorum,, dedi. Sonra adalet ve mer- 

1 Tahir degil Z a h i r'dir (0. R.). 

b 
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hamet gosterdi, paralari alinmi§ olan kimselerin paralanni iade 

etti. Qiinkii babasi hasis bir adamdi. insanlar bu sayede kor- 

kudan ve miifterilerden kurtulmu§lardi. Tahir Bagdad da Dicle 

iizerindeki kopriiye yeni bir koprii ilave etti. Boylece §ehir 

200 sene bir tek koprii ile idare olundugu halde iki kopriiye 

sahip olmu§tu. 

Aym yil i^inde §am emiri Melik Muatamx §am dan 

gikarak Hama havalisini yagma etti. Karde§i Melik L$ref 

keyfiyetten haber alarak bu hareket yiiziinden onu tevbih etti. 

Sonra ona darilmasi yiiziinden bu sirada Halat ve Maiperkat 

emiri olan diger karde§i §ihabuddin G a z i ye haber gon- 

derdi, o da bunu E £ r e /’e kar§i isyana sevketti. E$ref de 

Halat’a hareket etti ve dovii§erek burasini karde§inden aid 1. 

Karde§ini de esir eden E $ r e f onu oldiirmedi, Maiperkat 1 ona 

birakti, onu da oraya gonderi. 

Bu sirada Baron Konstantin Pali patrikimiz Mar 

jgnatus ile Ermenilerin katoiikosu Mar Konsantinus a 

kiral Leo nun kizi hakkinda haber gondererek onun Silavk- 

yadan gelip sulh yapmasim ve boylece hiristiyan cemaati miis- 

tefid edecek bir i§in ba§arilmasini istedi. Qiinkii hiristiyanlar 

arasindaki ayinlk yiiziinden Rum diyan sultani A l a e d d i n 

Kilikya kalelerinden bir goklarina hakim o)mu§tu. Bu iki mii- 

barek adam Leon ’un kizina git tiler, ona samimiyetle yalvar- 

dilar ve nasihat ettiler. Fakat hepsi bo§a gitti, iistelik bu kadin 

bunlari tahkir etti ve onlara katillerin ve masum kam doken- 

lerin dostlari ( veya ortaklari ) olduklanni soyledi. Bunlar ne 

yaptilarsa kadim oziir dilemege mecbur edemediler ve muvaffa- 

kiyetsizlige ugriyarak geri dondiiler. Daha sonra Ea li bizzat 

gitti ve Franklarin kuvvet kullanarak onu kendisine ver- 

melerini istedi. Franklar “Evlerimiz ve kalelerimiz hiristiyan¬ 

lar igin bir sigmaktir. Bize Utica eden bir kadim, bir kirahgeyi 

teslim edemeyiz„ dediler. 

Bunun uzerine Pali bir plan kurdu ve altin mukabilinde 

bunlarden kaleyi ve kalenin iginde bulunan her§eyi satin aldi. 

Sonra onlan buradan ?ikardi ve boylece kalenin sahibi ve 

hakimi oldu Pali kirali^eyi kolundan tutarak di§ari qi- 

1 Muazzam olacak (0. R.). 
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kardi ve zorla Tarsus’a gotiirdii. Sonra patrikleri, piska- 

poslari ve papaslari topladi ve bunlar onu oglu Hai¬ 

tian (Otton?) ile birlikte tagladilar. Haitian haziranin 

14 iincii giinii Kilikya kirali ilan olundu. Bu hadise Yu- 

nanlilarm 1537 (M. 1226) yilinda vuku buldu. Kirali^e Za- 

bil ( Isabel ? ) 10 yil kiralin kendisine yakla§masina miisaade 

etmedi, fakat sonra onunla bari§ti ve ondan ogullar ve kizlar 

dogurdu. Araplarin 623 (M. 1226) yilinda halife Tahir (Zahir) 

7 inci ayin 14 iincii giinii vefat etti. 

Tahir (Zahir)’den sonra oglu Miistansir 17 yil hiikiim siirdii. 

Bu adam agik bir tarzda hiikiim siirmege ba§layarak atina bi- 

nip di$ari gikar ve kendini bir kimseden gizlemezdi. Onun 

adaleti babasinin adaletinden daha iistiindii. Sadakalari bol bol 

veriyor ve birgok binalari tamir ediyordu. Adini ta§iyan med- 

resevi in§a etmi§tir ve yer yiiziinde bu medresenin bir e§i 

yoktur.t Burada dort fakih, dort mezhep iizere ders veriyorlard. 

Medresenin 300 miiderrisi ve her miiderrisin miinasip bir maa§i 

vardi. Halife bunlara mahsus olmak iizere bir hamam da in§a 

etmi§ti ve buraya yabancilar girmezdi. Bunlara bakan ve has- 

talarini tedavi eden bir hususi tabip de tayin olunmu§tu. 

Cingiz Han’in oliimune dair 

Araplarin 624 (M. 1226) yilinda Cingiz Han dogudan 

Horasan iilkelerine dondiigii vakit, Hindistan hududu iizerin- 

deki Tankurt ’larin memleketlerini fethe karar verdi. Buraya 

hareket ettigi sirada agir bir hastaliga ugradi ve bu hastalik 

havanin miifrit rutubetinden ileri gelmi§ti. Cingiz Han dok- 

torlardan yardim goremiyecegini anlayinca ve umidi kesince 

ogullarim, yani Q a g a t a y, Oktay, T u l i, Ha l k a ny 

J u r ha t a y, Aurdjar'i gagirdi ve bunlara §u sozleri soy- 

ledi : “Ben gogmek ixzereyim ve bir adamin saltanatimi sarsil- 
madan koruyacagini gormegi her bakimdan hak sayiyorum. Size 

birka$ defa soyledigim gibi dilegim $udur : Oktay benim yerime 

saltanat tahtina gegecek; giinkii onun anlayigina ve te$kilatlan- 

dirma kudretine itimadim vardir. Size gelince fikriniz nedir ?„ 
Bunun iizerine biitiin ogullari diz gokerek §u cevabi verdiler : 

“BabamiZy efendimiz ve hiikumdarimizf biz hepimiz sizin kole- 

leriniziz. Her emrinizi dialer ve itaat ederiz. O emre gore ha- 
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reket ederiz„. Daha sonra C i n g i z ’in hastahgi ilerledi ve 

§iddetlendi. Nihayet Araplarin 9 uncu ayinin 4 iincii gunii bu 

diinyadan gogtii (M. 24 Agustos 1227). 
Bunun iizerine hazir olan ogullan birbirlerine el^iler gon- 

dererek Kip^ak’in daglarinda ve ovalarinda bulunan Qocuklari 

ve akrabayi, yani en biiyiik ogul olan Tu$i yi, Hardu 

(Harm) ’y u, B a t u ’yu, Si b k a ri l, T an gut u, Baraka yi, 

B a r k a § a u r ’u, B o k a Timur u, A k n a s l a g a 

t a y 'l ^agirttilar. Giineyden de Oktay'i hakim oldugu mem- 

leketten davet ettiler. Dogudan amcalari Avtekin i ve 
Bulhat ay NavinveAlcatayNavin ile T u l i yi 

ve C i n g i z H a n in karargahinda bulunan digei kii^uk 

karde§leri ^agirdilar. Bunlar iki yil kadar olduklari gibi kaldi- 

lar. Nihayet toplanti tamamlandi ve Oktay ileride gosterile- 

cegi veghile saltanat tahtina oturdu. 
Bu yil iginde §am ve Kudiis emiri A d i l ogiu Melik 

M u a z z a m vefat etti. Bu adam inatgi ve korkung bir adamdi. 

Butiin memleketlere hakim olmak hevesini ta§iyordu. Ba§kala- 

nna ait memleketleri bilhassa Emesa ve Hama yi yagma 

eden Maaddilere muzaharet ediyordu. Onun oliimii iizeiine/be- 

Hk N a sir S el a he d din Davud yerine gegti ve onun iki 

amcasi olan Melik Aziz ile Melik Salih oniinde eger 

takiminin pu§idesini ta§idilar. 
Araplarin 625 (M. 1227) yilinda Melik Kamil Misir- 

dan Qikarak §am’i karde§inin oglundan aimak istedi. §amrin e 

vardigi zaman Almanya imparatoru (Imparator II. Frederic) Jop- 

pa’ya gitti ve Kamil §am meselesini geriye birakti. Onun 

karde§i E$ref ile Emesa emiri Melik Miicahid yanina 

geldiler ve bunlar hep birlikte Tel Agle’de karargah kurdular. 

‘ Sonra imparatora elgiler gondererek gelmesinin sebebini anla- 

mak istediler. imparator da Kudus’teki rabbin evini kurtarmak 

irin geldigini bildirdi. Araplar da Rudiis ii Franklara teslim 

ettiler. Fakat teslim olunan kisim yalnrz §ehirdi. §ehrin etrafi 

degiidi ve boylece sulh oldu. 
Bu yil i$inde Edessa (Urfa) ahalisinden olan tabip Has- 

nun vefat etti. Bu zat Rum diyarina giderek Imrahor Sey- 

f ad din ile / htiyaruddin Hasan l tedavi etti. Buradan 

da Diyarbekir’e gitti ve §ah Arman ogullari ile Hazardinart’yl 
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tedavi etti. Daha sonra bu havalide Adil'xn ogullari hiikiim 

siirdiiler. Tabip en nihayet Edessa’ya dondii. Fakat ihtiya- 
r iiddini tedavi etmesinden beri dostu olan haremagasi 

Tu g r u l un Halep memleketinin atabegi ve mii§aviri mevkiine 

getirildigini haber alinca buraya geldi. Fakat basiretli bir adam 

olmayan haremagasi onu layik oldugu izzet ve ikram ile kar- 

§ilamadi. Kendisi bu tavr-u hareketinden dolayi muaheze 

edince “Ona kar?i gosterdigim ihmal hiristiyan olmasi uuziin- 
dendir„ dedi. 

Tabip Has nun Halep’te kaldi, fakat buradaki ikamet 

kendisini huzursuzluga ugratti ve tabip bu yiizden son de- 

rece muztarip oldu. Has nun Edessaya donmek istedigi 

zaman §iddetli bir hummaya tutuldu ve humma ile birlikte 

dizanteriye ugradi ve bu yiizden Haiep’te olerek Mar Barbara 

kilisesine gomiildii. Yaki§ikh ve eli a$ik bir adamdi. Tedavi 

san’atina ve felsefe inceliklerine hakkiyla vakif bir adamdi. 

Onun daima Lukari (Lubari) kitabini okudugu soylenmek- 

tedir. Sohbeti qok tatli idi. Eski hiikiimdarlara ve hiikemaya 

dair birgok hikayeler bildigi gibi, muasirlarinin da birgok men- 

kibelei ini anlatiidi. Onun zamamnda yine biiyiik bir tabip 

oian G a b r i e l de Edessa’da 90k iyi taninmi§ bulunuyordu. Te¬ 

davi san atina ve felsefeye dair Siiryanca ile birgok eserler 
yazmi§ti. 

Araplarin^ 626 (M. 1227) yilinda Melik Kamil ile 

karde§i E§ref in Tel Egle’de yanyana karargah kurmu§ olduk- 

iaii sirada §am i ve havalisini karde§leri Muazzamxxx oglu 

Melik Ndsir Davud'dan aimak istediler. §am §ehri Paik 

tepesine kadar E$refe ait olacak ve Paik’ten Gazze’ye kadar 

uzanan saha Ka mil's verilecekti. E$ref, Melik Nasir'a 

§am yerine §arkta bazi yerler yahut kasabalar verecekti. 

Melik Ndsir da muvafakat etti. Fakat hazinesini ve ailesini 

aimak iizere §am a gitmek ve geri donmek iizere hareket 

ettigi zaman yaptigina pi§man oldu ve §ehri teslim etmek 

istemedi. Bunun iizere E$ref kendi askerleri ile Kamil’in 

askei lei inden bir kismini aldi ve §am’a kar§i karargah kura- 

rak burasini muhasara etti. E$ref burasim alamadigi igin 

karde§i Kamil'} gagirtti. O da geldi ve §am’a kar§i harbi 

§iddetlendirerek 8’inci ayin ba§larinda §ehri zaptetti ve onu 
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E$ref't teslim etti. E$ref de karde§i Kami It §am yerine 

Edessa, Harran, Kalonikos, Serug, Ra’s Ayn, Muazzar ve 

Jamlin’i verdi. §am emiri Muazzam oglu Nasir a da 

Karak kalesini, Balka’yi, Kudus havallsini ve §amrin (Sama¬ 

ria)’! verdi. 
Kamil, Melik Muzaffer Ta kiyyiiddi n ile Ha- 

ma’ya kar§i askerler gondererek burasini karde§i Melik 

Nasir Kihg Arslan dan aimak istedi. Bu adam kaleden 

giziice inerek Kamil’e gitti ve Hama’dan gikanlmamak muka- 

bilinde ona altm vermegi va’d etti. Kamil kabul etmedi ve 

Nasir, Kami It §u sozleri soyledi :uHama'yi benden mutlaka 

aimak istiyorsan buna kendin i$in alacagina ve karde$in Takiy- 

yiiddin'e vermeyecegine dair bana yemin et„. Kamil de yemin 

etti ve §ehri aimak iizere adamlanni gonderdi. Fakat §ehii ve 

kale halki itiraz ettiler ve “Kendi hukiimdarimizdan ba$ka bir 

kimseyi istemeyiz„ diyerek son derece §iddetle harbettiler. 

Bunun uzerine Kamil bunlara haber gonderdi ve uHukiimda- 

riniz Takiyyiiddin yammzdadir, onu bana teslim ediniz,y dedi. 

Ahali son derece sevindiler, Takiyyiiddin'i teslim ettiler, o 

da kaleye £ikti. Birka^ gun sonra bu adam Harran da bulunan 

ve kendisine verilen memleketi tefti§ ile me§gul olan Kamil in 

yanina gitti. Kamil onu izzet-ii ikram ile kar§iladi, ona mu- 

habbet gosterdi ve kizim ona zevce olarak verdi. Sonra onu 

da, yaninda bulunanlari da hil’atlerle siisleyerek Hama’ya gon¬ 

derdi. Qiinku bazi miifsidler ona Takiyyiiddin in Hama ka- 

lesinden inmeyecegini soylemi§lerdi. Pakat 7 akiyyiiddin 

tevazu gosterdigi igin ona qok iyi muamele etti. Ayni yil 

\q\ndt Sultan Aided din, Erzincan ve Kemah §ehirlerine ha¬ 

kim oldu. 

Han’in, babasi Cengiz Han’in olumiinden sonra 

Mogol saltanatimn tahtina oturmasma dair 

Araplann 626 (M. 1228) yilinda Mogol prenslerinin top- 

lanmasi tamamlandiktan sonra bunlar ug giin yediler, igtiler. 

Sonra Ok at ay' a §u sozleri soylediler: “Cingiz Han' in emri 

£u merkezdedir: Sen onun yerine hiikiim siireceksin,f. O da akilh 

bir adam sifati ile §u cevabi verdi: uGerci babamin emri bu 

bu merkezdedir. Fakat igimizde benden daha biiyiik olan bir 
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karde$im ve bu makama benden daha liyakatli amcalarim var- 

dir. Bundan ba$ka karde$im Tuli buyiik karargahta dogmu$tur. 

ve daima babamizin hizmetinde bulunmu$tur. Devletin kanunla- 

rina ve idare i$lerine benden daha gok vukufludur. isterseniz 

tahta onu gegiriniz,, . 

Bunun iizerine hepsi de §u §ekilde bagirdilar: uMuazzez 

babamizin emrini tanimamak imkansizdir. O nasil emretti ise, 
oyle olur>,. Sonra hepsi de ba§larim aghlar ve kemerlerini omuz- 

larinin iizerine aldilar. Qagatay Han’in sag elini, Autkin de 

sol elini tutarak Ok at ay' 1 dort §ilteli tahtm iizerine oturttular. 

Bu dort §iltenin manasi diinyanin dort ko§esine hakim olmakti. 

Bunun iizerine Okatayy Han unvamni aldi. Onun daha kiigiik 

karde.^i olan Tuli karde§inin kendisini hiikiimdarliga herkesten 

fazla layik gormesi dolayisi ile Han’a igilmek iizere bir kadeh 

takdim etti, kar§isinda diz ^oktii, onu selamladi ve ona biitiin 

varhgi ile ve mutlak surette itaat ettigini gosterdi. Diger kar- 

de§lerinin hepsi de aym §ekilde hareket ettiler. Otagin di§inda 

bulunan e§raf ise dizleri ile yere 9 kere vurdular ve Han’i selam- 

ladilar. Bunun iizerine otagin iginde bulunanlar di§ari giktilar 

ve kendi adetleri mucibince giine§e kar§i iig kere yere igildiler. 

Han boylece tahtina yerle§tikten sonra babasimn hazine- 

lerini a^ti, karde§lerine ve amcalanna hediyeler dagitti ve her- 

kese mevki ve derecesine gore ihsanlarda bulundu. E§raf da 

kizlan arasinda giizellikge aya benzeyen kirk bakireyi segtiler, 

bunlari son derece kiymetli elbiselerle, kiymetli ta§larla i§len- 

mi§ zinetlerle ve zincirlerle siisleyerek Han’a hediye ettiler. 

Hepsi de son derece seving iginde idiler. Bunun iizerine Han 

bir ferman gikararak Cingiz Han tarafindan kabul olunan bii- 

tiin kanunlann ve emirlerin icra edilecegini, bunlara kar§i ge- 

len herkesin oliim cezasina garpilacagini bildirdi. 

Celaleddin Ha rezm$ah bu sirada bir geyik gibi Ho- 

rasan iilkelerinde sigrayip durdugu igin Han diinyanin bu ta- 

rafina $ a r m a g o n (jurmagon ?) Navin ’i 30 (yahut 3) bin adam 

ile gonderdi. Bundan ba§ka Kapadokyahlara ve Bulgarlara kar- 

§i Sunatai Agonesta'yi bir ordu ile birlikte yola gikardi, 

birgok askerleri de Hindistan’a kar§i harekete gegirdi, bizzat 

kendisi karde§leriyle ve akrabasi ile birlikte Qin’e kar§i yiiriidu. 



ARAP HOKOMDARLARI 527 

Araplarin 627 (M. 1229) yilinda Melik E?ref, Bale- 

bek'i buranin emiri olan Melik Emcet ten alaiak §ama gh- 

ti ve Ba’lebek hazinelerinde buldugu her $eyi gonderdikten sonra 

§am’a giderek babasmin sarayinda ikamet etti. Aym yilin ba$la- 

nnda Harezm?ah Celaleddin Manjabarni b. Harezm- 

?ah Muhammed, Halat’a kar§i hareket ederek burasmi mu- 

hasara etti ve §iddetli bir muharebeye giri§ti. Melik E ? r e f' in 

iki karde§i Takiyyuddin Abb has ve Muciriiddin 

Yakub burada bulunuyorlardi. Bu Celaleddin H a - 

rezm?ah 5 yil once Senar arazisinde hakim olmak isteyerek 

Dakuka’ya ve Bavazih’a gelmi§, yakmi§ yikmi§ ve halki kiligtan 

ge?irmi§ti. Daha sonra §ahrazur Mergin’e gitti ve Erbil emiri 
Muzafferuddin ona hediyeler gondererek kendisi lie 

sulh yapti. Sonra bu yil iijinde Halat’a kar§i hareket etti ve 

§ehrin civanndaki gol tarafindan §ehre kai§i 20 mancinik kui 

du. Harp §iddetlenmi§ ve Halat halki §iddetli kitliga ugriyarak 

kopek ve e§ek cesetlerini yemi$lerdi. Suriye olgiilerine gore bir 

kilo ( yani alti Suriye kilosu bir Babil kilosuna denktir ) et 1 

Misir dinarina satiliyordu. 

Sultan Alaeddin Key kubad 20.000 asker topla- 

yarak Malatya’ya geldi ve Erzincan’a bunlarin 10.000’ini gon¬ 

dererek 10.000’ini yamnda alikoydu. Sonra £?re/’e bir mek- 

tup yazarak onun bizzat Halat’a giderek H a r e z m ? a h ile 

kar§ila§masini, Allah dilerse onun iran daki Ceyhun un sulari 

ile atlanni sivaraca^ini soyledi. Sonra Harezmfaha bir 

sefir gondererek §u sozleri soyledi : “ Siz sultan oglu bir sul- 

tansimz. Gayri me$ru bir hareket yapmak size yakifmaz. Allah 

?arkm Tatarlarmi babanizin uzerine kdfirligi yuziinden musallat 

etti. Bu Eyyub oglu hanedam biiyiik ve mubarek bir hanedandir. 

Bunlarin kardefleri, karde? ogullan, amcazddeleri ve ogullan 

2.000 atli tutor. Beni onlarin diifmam sanma. Bilakis funa inan 

ki ben onlarin dostuyum ve onlarin lehinde harbederim. Qiinkii 

aramizda yaktnlik vardir. Sonra benim amcam onlarin hisimi- 

dir. Sana da yakifan onlarla dost olmaktir. Ta ki biz ve onlar 

senin dufmanlannm dufmam olalim „ . Fakat Harezm?ah 

inat etti ve §u cevabi verdi : “Halat'i birakmaga imkdn yoktur,,. 

Sonra muharebeye devam etti. 
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Bunun iizerine bazi Vanlilar hiyanet ettiler, §ehri teslim 

ettiler ve Harezmliler §ehre hakim oldular. E$ref'in karde§- 

leri kagtilarsa da E$ref'in teyzesinin kocasi Hiisameddin 

Kaimari ve Halat hakimi /zziiddin Ay bey Halat kalesinde 

kendilerini kurtardilar. Birkag gun sonra bunlara dokunulma- 

yacagina dair soz verildi, onlar da kaleyi teslim ettiler. Ha¬ 

re zm§ ah, Halat’i aldiktan sonra E$ref'in karde§lerini hapset- 

medi, bunlar da onun hizmetine girdiler, onunla beraber ge- 

zip dola§tilar ve her giin stadyumda onun kar§isinda yapilan 

sporlara i§tirak ettiler. E$ref, haber ahnca hirslandi ve der- 

hal kalkarak Ablastin’e geldi ve askerleri burada onun etra- 

finda toplandilar. 

Sultan A l aeddin askerleri ile birlikte gikarak hepsi de 

Ak§ehir’de toplandilar. Harezm§ah haber alarak bunlari 

kar§ilamak iizere askerleri ile birlikte hareket etti. Bunlann 

sayisi 40.000 kadardi. Bunlar arkada§larindan ayrilan ve Rum 

diyanndan gelen 4.000 kadar athyi bularak hepsini oldiirdiiler. 

Sonra birbirlerine yakla§tilar ve cuma giinii harbe tutu§tular. 

Zaferi Melik E§ref kazandi. Bunlar cumartesi gecesini har- 

bederek ve birbirlerini imha ederek gegirdiler. Cumartesi giin 

dogdugu zaman muharebe devam etti ve Harezmliler fena kiril- 

dilar. Bunlann birgogu maktul dii§tii, fakat bir kimse bunlarin 

sayilanni tahkik edememi§ti. Birgok iimera ile me§hur muha- 

ripler esir dii§tiiler. Bunlarin birgogu Trabzon ile Iberyahlarin 

memleketine kagtilar. Iglerinden 1500 kadar atli geceleyin yiik- 

sek bir kayadan yuvarlanarak oldiiler. Bu hadiseler Yunanli- 

larin 1541 (M. 1230) yilinin agustos ayinda vuku buldu. Erze- 

niirrum emiri sultan A l a e ddi n ’in amcazadesi ve damadi 

sultana kar§i hiyanet ederek Harezm$ah ile dost oldugu ve 

ondan once harbe giri§tigi igin o da esir edilmi§ti. Sultan E §- 

ref ile birlikte Erzeniirrum’a kar§i hareket etti ve ikisi buraya 

kar§i §iddetli bir muharebe yaptilar. §ehrin igindekiler esir du- 

§en emirlerinin olduriilmeyecegine dair sultana and igirdikten 

sonra §ehri ona teslim ettiler. Erzeniirrum emirinin kizkarde§i 

§ehrin iginde bulunuyordu. Sultan goktan beri onunla evlenme- 

ge istekli idi, fakat karde§i razi olmuyordu. Sultan bu kadini 

elmakla zaferi kazanmaktan daha fazla sevindi. Fakat kisa bir 
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miiddet sonra bu kadin karde§inin serbest birakilmasini istemi§, 

sultan bu yiizden ona kizmi§, onu oldiirtmu§, ustelik karde§ini 

de denizde bogdurtmu§tu. 

Harezmlilerin kirilmasindan sonra E $ r e /, surlarim in§a 

etmek ve §ehri ikamet edilebilir hale getirmek igin Halat’a 

gitti. Sultan da ona 1000 atli ve mebzul hediyeler gonderdi. 

Sultanin kendisi de memleketine donmu§tu. Bunun iizerine 

Celdleddin Harezm$ah ailesini alarak Azerbaycan’in 

bir §ehri olan Hoy’a gitti ve orada ikamet ettL Sonra E?ref'- 

in karde§i Takiyyiiddin'i Bagdad halifesine bir hediye 

olarak gonderdi. Takiyyiiddin zincirler iginde idi. Halife 

onu serbest birakti ve izzet-ii ikram iginde karde§i E$ref'in 

yanma gonderdi. Bunun iizerine Eg ref Harezm§ah’a bir elgi 

gondererek §unlari bildirdi : “Sen geldiri ve memleketimizi 

harab ettin. Oldiiruyor ve yagmci ediyorsan. Yoksa bizim sana 

karsi higbir kabahatimiz yoktur. §ayet sizin memleketinizin bir 

pargasmi tahrip eden Hacip Ali yuziinden intikam aimak isti~ 

yorsan bil ki bu adam muharebede maktiil dii$tii ve yaptiklari- 

mn cezasini buldu. Sizden ialebimizy riahak yere almi$ oldugun 

memleketimizi birakip giderek bizimle sulk yapmandir„. Fakat 

Harezmgah sefire hakaret etti ve sulh yapmadi. E$ref de 

buradan kalkarak Bet Nahrin’e gitti, Kamil de Misir’da idi. 

E§ref' in karde§i Miiciruddin Yakub, Harezm$ah 

nezdinde esirdi. 
Aym yil iginde zavalli Frerler ve Hospitaller Hama emiri- 

ne haber gondererek vergi olarak vermekte oldugu 1000 dinari 

istediler. Hama emiri bunlara gulerek parayi vermek isteme- 

digi igin Frerler iglerinden 500 atli ve 2700 piyade topladilar 

ve Hama’yi zaptetmek iizere hareket ettilerse de Takiyyiid- 

din bunlari kar§iladi ve muharebe meydaninda kirmaga mu- 
vaffak oldu. 

Yunanlilarm 1542 (M. 1231) yilinda Tatarlar Harezmlileri 

takip ettiler ve Harezm$ah, Suriye’ye kagti. Fakat Tatarlar 

Amid civarinda ona yeti§tiler, onunla beraber olan kuvveti 

imha ettiler. Ha r e z m $ a h ’in kendisi Tatarlardan kagti ve 

Sufnaya daglarindan birine gitti. Burada bulunan Kiirtler 

onu tammadilar ve oldiirdiiler. Bazilanna gore onu esvapgisi 

6ldurmu§tiir ve kendisi esvapgmin elbiselerini giyerek bir 

Abu l-Farac Tarihi, F. 34 
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miiddet dola§mi§tir. Bu elbise yiindendi ve kendisi bu sayede 

bir miiddet gizlice ya§ayabilmi§ti. 

Daha sonra Tatarlarin bir kuvveti Zait kalesine hiicum 

etti. Bunlar Firat’a kadar ilerlediler ve nehri Hanazid ovasinda 

a§tilar. Biitiin Malatya ahalisi korkmu§lar, halk §ehirlerden ve 

heryerden kagmi§lardi. Tatarlar daha sonra geri dondiiler, 

Azerbaycan ve §ahrazur’da hiikiim siirdiiler ve iberyalilari da 

itaate mecbur ettiler. Muzaf feriiddin keyfiyetten haberdar 

olarak korktu ve halifeden yardim rica etti. O da Cemaled- 

din Ka§timur u buyuk bir ordu ile gonderdi. Harezmliler- 

den geride kalan 10.000 kadar ki§i Rum diyarimn sultani 

Alaeddine iltica ettiler, sultan bunlari konukladi ve Harezm- 

liler sultanin oliimiine kadar ona itaat ettiler. 

Bu sirada Cengiz Han in oglu olan Han Mogol dev- 

letinin idaresini ele aldiktan sonra biiyiik bir ordu ile Qio’in di§ 

taraflarina, yani Katay’a dogru hareket etti. Bu ordu heryer¬ 

den once Hiijbanutaksin (Khujabnuyaksin ?) adli bir §ehrin 

oniinde karargah kurdu. Burasi Kara Muran namindaki 

biiyiik nehrin iizerindedir ve §ehrin iginde 20 (yahut 10) bin 

muharip bulunuyordu. 40 giin kadar muharebe edildikten sonra 

§ehrin igindekiler maglup edildiler ve §ehrin e§rafi Han’in ka- 

rargahina giderek kendilerine dokunulmayacagina dair soz 

aldilar ve sonra §ehirdeki muharipler kayiklara binerek nehir 

yolu ile kagtilar. Han bu suretle §ehre hakim oldu ve sehir 
iginde bulunanlarin birine de zarar gelmedi. 

Han, buradan ba§layarak bu memleketlere hulul etmege 

ba§ladi. Bunun iizerine Katay memleketinin, adi Altun Han 

olan hiikiimdan, cesur adamlardan 100.000 ki§ilik bir ordu 

topladi ve bu orduyu Tatarlara kar§i gonderdi. Bunlar Tatarlan 

bir yiiziik gibi genberlediler. Qiinkii son derece kuvvetli 

muharip idiler. Han, dii§mamn kuvvetini gorerek ba§ka bir 

hatt-i hareket takip etti ve yaninda bulunan sihirbazlar ve 

afsunculari Qagirtarak yagmur ta§ini getirmelerini istedi. Bun¬ 

lar yagmur ta§ini getirerek iig giin uq gece biitiin marifetlerini 

yaptilar ve bunun iizerine Katayhlann ordugahina son derece 

§iddetli yagmurlar yagdi. Bundan ba§ka kar yagdi, ortahk 

dondu ve mevsim temmuz oldugu halde ortahgi ki§ kapladi. 

Bunun iizerine Tatarlar koyun siiriilerine hiicum eden kurtlar 
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gibi Kataylilarin iizerine saldirdilar ve onlari miithi§ bir 

hezimete ugrattilar. Altun Han payitahtina ko§arak karila- 

rini, gocuklarini, karde§lerini ve biitiin akrabalarini sarayin 

iginde topladi ve hizmetgilerine emir vererek yigm yigm 

odunlar yigdirdi, bu odunlara ate§ verdi ve kendisi biitiin 

halki ile beraber diri diri yandi. Mogol askerleri de geldiler 

ve ismi Namkinank olan bu §ehri yagma ettiler ve birgok 

kimseleri oldiirdiikten ba§ka giizel gengleri ve sevimli kizlari 

esir aldilar. Bu esirler sayilmayacak kadar goktular. 

Han biiyiik seving iginde geri donerek Karakuram dag- 

larina geldi ve Urdubaliky yani ordu §ehri adim ta§iyan §ehri 

in§a etti. Bugiin burasi Karakuram diye maruftur. Han, Katay’- 

dan ve Araplarin iilkelerinden san’atkarlar ve adamlar getir- 

terek burada yesle^tirdi. Han kazanmi§ oldugu zaferi kutla- 

makla me§gul oldugu sirada son derece sevdigi kiigiik kar- 

de§i Tuli vefat etti ve Han bu yiizden son derece kederlendi 

ve onun karisi olan ve Kiral John’un karde§inin kizi olan ve 

Sarkutani Bagi adini ta§iyan kiraligenin ona ait iilkevi 

idare etmesini emretti. Bu kiraligenin 4 yeti§kin oglu vardi : 

1. Munga ki bilahare Han olmu§tur. 2. Kublay. 3. Hula- 
gu. 4. Arigboka. Bu kiralige ogullarini o kadar iyi yeti§- 

tirmi§ti ki biitun prensler onun idaredeki kudretine hayran 

olmu§lardi. Bu kadin kiralige Helene gibi samimi ve sadik 

bir hiristiyandi. §airin biri tarafindan soylenen §u sozler sanki 

onun igin soylenmi§tir: “Kadin cinsi arasinda buna benzer ba§ka 

bir kadin gorseydim, kadin cinsinin erkek cinsine iistiin oldu- 

gunu soylerdim,, k 

Bu sirada Cengiz Han in en biiyiik oglu Tu$i vefat 

etti. Tu?i 7 yeti§kin ogul birakmi§ti. Bunlar: Tam? a l, H a r- 

du} B at Uy S i b a r a nf Tanguty Baraka ve Barkajar idi- 

ler. Han bunlarin iginden BatiTyu segti ve ona Slavlarin, Cer- 

manlarin, Ruslarin ve Bulgarlarin §imaldeki memleketlerini ver¬ 

di. Onun merkezi biiyiik bir nehir olan Itil (yani Volga) iize- 

rinde idi. Batu, Iberyalilarin memleketinde §imal yolundan gi- 

derek Bulgarlarin ve Iskitlerin memleketlerini kiligla imha etti 

1 Beyit M ii t e n e b b z’nindir ve §oyle olmasi icab eder : « Kadinlar 

bunun gibi olsaydi muhakkak ki erkeklere iistiin tutulurlardi.» (O. R.). 
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ve bunlarin saltanatlanni yer yiiziinden kaldirdi. Han §u emri 

vermi§ti: “Askerler maktul dii§en her Bulgarin ve Rusun sag 

kulagim kesecekler„ Bu kulaklar sayilinca Tatarlarin eiinde 

750.000 kulak bulundugu anla§ilmi§ti. 

Han §iddetle harekete devam etti ve Bulgarlar mahallesi 

tarafindan Istanbul’a kar§i bir taarruz hazirladi. Frenk kirallari 

keyfiyetten haber alarak toplandilar ve harp meydaninda Batu 

ile kar§ila§arak askerlerini kirdilar ve onu kagirdilar. Daha 

sonra Tatarlardan biri de Frenklerin memleketine gitmedi ve ta- 

Tarlar Kapadokya ovasinda ikamet ettiler. Bu Batu'nun oglu- 

nun adi Sartak idi ve bu adam hiristiyanlik dinini severdi 

vaftiz edilmi§ti. Sartak okuma yazmayi ogrendi ve ruhanl 

bir vazifeye tayin olundu. Bilalare gosterecegimiz gibi bu zat, 

Mangu Han in hizmetine girmek iizere giderken yolda vefat 

etmi§tir. 

Yunanlilann 1543 (M. 1232) yilinda Tatarlar harekete ge- 

gerek bazi §ehirleri tahrip ettikten sonra Irak’a dondiiler. Sul¬ 

tan Alaeddin kuvvet itibariyle onlann dengi clmadigmi gore- 

rek vergi vermege karar verdi ve onlarla dost oldu. Boylece 

tatarlardan yana endi§esi kalmayan Alaeddin Sultan Halat’i 

E § r e/’ten aldi ve Darmania’dan birgok kaielerle Surmari §eh- 

rini aldi. Misir hukiimdari Kamil, Amid'\ emirinden aldi ve 

emirin mai§etini temin igin ona bazi koyler verdi. 

Araplann 630 (M. 1232) yilinda §am yerlilerinden olup 

Dahvar diye tanilan tabip Miihezzep vefat etti. Bu adam 

meslegine ba§ladigi zaman gar§ida oturur ve para mukabilinde 

hastalari tedavi ederdi. Sonra Adil’in ogullarindan birinin hiz¬ 

metine girdi, meslekda§i olan bir 90k tabiplere fenalik ederek 

onlan gah§maktan menetti. Bu adamin dili aldatici idi, rniizev- 

virdi ve ahlakga dii§kun ve gev§ek bir kimse idi. Son giinle- 

rinde meslekda§i olan tabiblere kar§i kullandigi dilinden agir 

bir hastahga ugradi, soz soyleyemez bir hale geldi ve dilsiz 

oldu. Bu hastahk gittikge artti, onu yere serdi ve nihayet onu 

olclurdu. Varisi olmadig) igin biraktigi vasiyette evinin tip 

san’ati ile me§gul olan kimseler igin bir medrese olarak kulla- 

nilmasini istedi ve butun kitaplarim burada birakti. Fena ni- 

yetli bir adam oldugu igin musliimanlardan ba§ka bir kimsenin 

yani yahudilerin ve hiristiyanlann bu med/eseye girmesini ve 
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burada okumasini menetti. Bugune kadar §am’da bu vaziyet 

dairesinde hareket ediliyor ve yahudilerle hiristiyanlar iginde 

tip ilmini tahsil edenler medresenin di$inda oturup ders oku- 

yorlar. Ayni yil iginde yani Araplarin 630 (M. 1232) yilinda Erbil 

emiri Muzafferiiddin K u k b u r i b. Zeyneddin Ali 

Ku $ a k (Kujek) vefat etti. ve Mekke’ye goturiilerek orada go- 

miildu. Halife Erbil’e Tahiriiddin Ebu Ali Arid Alga? 

ile ordu kumandani Bcihaiiddin B u n g u ?y un kumandasi al- 

tinda askerler gonderdi. Erbil ahalisi ba§ egmedikleri igin § e r e- 

f ud din $arabi buraya gonderildi, o da harbe giri§ti ve 

Amkava kapisini ve Babhlaya’yi yakarak Erbil’e girdi, §ehri 

yagma etti ve kisa bir zaman sonra kaleye de hakim oldu. 

$ehrin iginde buranin hakimi olan § e m sii d d i n Batkin ve 

Arid Alga? ve E b ii l M e ali Muhammed b. A1 a s ir 

Sal ay a namindaki asilzade ve Sadak oglu Mii?r if 

bulunuyorlardi. 

Musul emiri Bedreddin Lulu’nun saltanatinin 

ba§lamasina dair 

Yunanhlarin 1544 (M. 1232-1233) yilinda halife, Musul 

emiri Bedreddin’e bir saltanat berati yazdi ve Bedred¬ 

din sultan ilan edildi. Qiinkii Ndsiriiddin Mahmud b. 

Kahir ( Krah ) b. Nureddin namindaki geng vefat etmi§ 

bulunuyordu. AdiVin ogullari Sultan Alaeddin'xn Halat’i 

kendilerinden almi§ olmasi dolayisiyle son derece sizlaniyor- 

lardi. Bunlar Misir’dan Biroa’ya kadar bliyuk bir ordu topladilar 

ve Misirhlara Zait kalesi emirinin, Mardin emirinin, Musul emi- 

rinin kuvvetleri ile Selaheddi n’in oglu ve Samusata emiri 

Melik AfdaVin kuvvetlerini bunlara kattilar ve Maaddllerin 

ve Taglibilerin kuvvetlerinden de istifade ettiler. 

Yunanhlarin 1545 ( M. 1234) yilinda Sultan da Franklar 

Rumlar, Ermeniler, Iberyalilar ve Harezmlilerden miite§ekkil bii- 

yiik bir toplanti yapti. Bu sayede 100.000 den fazla harp adami 

toplandi ve Sultan bunlan alarak Filistin’e hareket etti ve bu¬ 

rada Misirhlarla ve butiin muttefikleri ile kar§ila§mak istedi. 

Adi l ’in ogullari casuslar gondererek Sultanm ordu ile kar§i- 

la§amayacaklarini anladilar, onun igin Mansur kalesini aldilar 

ve butiin bu havaliyi tahrip ettiler. Sonra toplantilarim bozdu- 
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lar ve memleketlerine dondiiler. Sultan yamndaki buylik ordu 

ile Malatya’ya geldi, sonra Firat’i gegti, Zait kalesine kar§i or- 

dugahini kurdu ve gok gegmeden §ehri alarak yagma etti. Ka- 

lenin emiri kendisine yardim igin Misirdan gelen 6.000 atli iie 

birlikte §ehrin kalesine sigindi. Bunun iizerine Sultan Kamil - 

in ba§agasi olan ve buradaki Misirlilarin kumandasini deruhde 

eden §emseddin Suab\ izzet-ii ikram iginde Misir a gon- 

derdi. Sonra Zait kalesi emirini biitiin serveti ile ve zevceleri 

ile birlikte sahile gonderdi ve onu burada iig yil ya§attiktan 

sonra gizlice oldiirttii. Sultan kaleyi ve §ehri tahkim etti ve 

birgok insanlan burada iskan etti. Sonra Samusata ya bii oidu 

gonderdi, etrafini tahrip etmekle beraber §ehri alamadi. Qiinkii 

ki§ ba^lamak iizere idi. Sultan da burasini birakarak Italya ya 

(Antalya yahut Satalya ?) hereket etti. Burasi sahil iizeiinde 

bir §ehirdi. Sultan mutadi veghile ki§i burada gegirecekti. Yaz 

gelince sultan muhtelif milletler arasindan askeriei topladi. 

Bunlar 100 kadar atli ve birgok piyadeden mute§ekkildiler, 

Sultan bunlari alarak Amid §ehrine hiicum etmek istedi. 

Bunun iizerine Melik Kamil giineyde hiikiim siirmekte 

olan oglunun kendisine hiyanet etmi§ olduguna dair haberler 

aldi. Bu yiizden Sultan, Amid’e kar§i hareketini durdurdu. Qunkii 

§ehir son derece muhkemdi ve ancak uzun bir muharebeden 

sonra guglukle zaptolunabilirdi. Sultan Yunanhlarin 1546 

(M. 1235) yilinin haziran ayinda askerlerini Edessa’ya kar§i 

gonderdi ve bunlar buraya son derece §iddetle hiicum ettiler 

ve Edessa’nin igindeki ahali surlar iizerinden son derece $id- 

detle harbettiler. Aym sirada Rum diyarina mensup askerler 

Sibabarak'a kar§i gittiler ve burasini aldilar. Bundan ba§ka 

bunlar Kalonikusa (yani Rakka’ya) gittiler ve burasini da ala¬ 

rak surlarini yiktilar ve §ehri hiddet iginde yagma ettiler. 

Harran ahalisi korkmu§lardi. Bunlar Harran’in anahtarlanni 

alip Malatya’da bulunan sultana getirdiler, o da bunlari kabul 

etti ve gelenleri izzet-ii ikram i<^inde iade etti. Fakat Edessa 

ahalisi son derece inatgi idiler ve Sultana hakaret ettiler. O da 

bu yiizden hiddetlendi ve bizzat hareket ederek §ehre hiicum 

etti. Bu yiizden Rum diyarinin askerleri biitiin kuvvet ve hiiner- 

leri ile harbettiler ve §ehrin surunda delikler agmak ve kulelerine 

kar§i merdivenler kurmak suretiyle §ehri zaptettiler. §ehre sayi- 
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siz bir ordu girdi ve bunlar e§rafin evlerini yagma ettiler. Er- 

kekler ve kadinlar giplak bir hale getirilmi§ler, mabedlerin 

e§ya ve tezyinati, §ehrin iginde bulunan me§hur kiliselerin mu- 

kaddes kaplari g6tiiriilmii§, hiir erkeklerin ve hiir kadinlarin 

sirtlarindaki elbiseler almmi§, bunlar §ehrin di§inda bulunan 

^adirlar arasindaki giibre yiginlarina dogru siiriilmii§ler, burada 

temmuzun miithi§ sicagi altinda yanip kavrulmu§lardi. §ehrin 

iginde bulunan ordu kumandanlari i'le 2.000 kadar asker giplak 

bir Rum diyannin iglerine sevkedilmi§lerdi. Edessa §ehrinin 

iginde yigm yigin altin ve giimii§, eger takimlari, ko§umlar, 

dizginler vesair harp te^hizati bulunuyordu. Bunlari Abiastayn- 

dan geri donen Melik Kamil burada birakmi§ti. Sultan 

Edessa’yi yeniden tahkim etti; burada askerler, mimarlar, ma- 

rangozlar birakti, Harran’da da aym §ekilde hareket etti. Son- 

ra Rum diyarina dondii. 

Kamil Edessa’da vukubulan felaketten haber alinca 

biiyiik bir ordu ile Misir’dan hareket ederek Rum diyari ordu- 

sunun hareketinden dort ay sonra Edessa’ya kar§i geldi ve miit- 

hi§ bir tecaviizle Edessa kalesinin biiyiik kulesini tahrip etti ve 

burada buldugu e§rafi, muharip ve sanatkarlan develere bin- 

direrek Misir’a gonderdi. 

Aym yil iginde Rum diyarinda hububat kitligi qok §iddetli 

idi, Bet Nahrin’de de vaziyet aym merkezde idi. Baglar ve 

agaglar ki§in §iddeti yiiziinden kurudu. Sonte§rinden §ubatin 

bedr-i tarn sirasina kadar biiyiik Firat nehri dondu ve hig yag- 

mur yagmadi. 

Yunanlilarin 1547 ( M. 1236 ) yilinda Sultan Aide ddin 

Amid’e kar§i askerler gonderdi ve burada muharebe 4 ay de- 

vam etti ise de §ehir zapt olunmadi, fakat §ehrin havalisi yag- 

ma ve tahrip edildi, sonra A l a e d d i n’in askerleri geri don- 

dii. Araplarin 633 (M. 1235) yilinda Melik Nasir Davud 

b. Muazzam b. A d i l amcasi Kamil ve E $ r e /’ ten 

§ikayet etmek ve bunlarm §am’i elinden almi§ olduklarim an- 

latmak iizere Bagdad’a halifeyi gormek iizere gitti. Kendisi bu 

sirada Karak emiri idi. Aym yil iginde R ii k n ii d d i n M e- 

l i k $ a h Ismail b. Bedreddin halifeye hizmet etmek 

iizere Bagdad’a gitti. Kendisi Musul emiri idi. 
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Bu sirada Tatarlar Erbil’e vardilar ve buradan Nineva’ya 

geldiler ve Karmeni§ koyiiniin kanali iizerinde karargah kurdu- 

lar. Ahaii kagtilar ve buradaki kili§eye sigindilar. Tatarlar kili- 

seyi de zaptettiler ve e§raftan ikisi kilisenin iki kapisi yaninda 

yer aldilar. Bunlarin biri kendi kapisindan gikanlarin hayatini 

koruyor ve serbest birakiyordu, digeri kendi kapisina gelen 

erkek kadin ve gocuklan kill? ucu ile imha ediyordu. 

Tatarlar buradan Sincar’a gegtiler ve Suriye’ye gitmekte 

olan tacirlerin biiyiik kervamna ansizin taarruz ederek tacirle- 

rin hepsini oldiirdiiler. 
Yunanlilarin 1548 ( M. 1237) yilinda Sultan Alaedddin 

muhtelif milletleri, yani Maadileri, Harezmlileri, Hiinleri^ Rum- 

lari, Franklan, Ermenileri ve Iberyahlan topladi ve Amid’e 

kar§i hareket igin hazirladi. Araplarin bayrami yakla§makta 

idi ve Sultan butun asilzadelerine hiiyiik bir ziyafet verdi. 

Bunlar yiyor, igiyor, egleniyor, §arkilar dinliyor ve rakis- 

lar seyrediyorken yiiksek tahtinin iizerinde oturan ve ?ok 

ne§eli bir halde bu manzaralari tema§aya dalan sultan birden- 

bire bagirsaklarinda bir agri hissetti ve kendisinden bir?ok 

kan gelmege ba§ladi. Sultan gece giindiiz istirap duyarak 

haftanin ikinci giinii ve haziran ayinin ba§inda bu diinyadan 

gogtii. Hadise Yunanlilarin 1548 (M. 1237) ve Araplarin 634 

(M. 1236) senesinin §evval ayinda vukubuldu. 

Aym yil iginde Halep emiri Melik Aziz vefat etti ve 

oglu Melik N a s i r Selaheddin (ki Araplar tarafindan 

bizim zamanimizda katlolunmu§tur) onun yerine hukiim siirdii. 

Aym yil iginde biiyiik Selaheddin'in oglu Melik Muh- 

sin Halep’te vefat etti. Aym yilin onuncu ayinda Tatarlar 

tekrar Erbil’e geldiler ve A§agi Zab nehri iizerinde karargah- 

larini kurdular. Erbil ahalisi giplak bir halde kaleye kagtilar 

ve Tatarlar §ehirdeki evleri zaptederek birgok ganimetler go- 

tiirdiiler, sonra evlerin gogunu yaktilar. Bunlar kaleye 40 gtin 

kadar hiicum ettiler, daha sonra kendilerine birgok altin ve- 

rildi, onlar da bunlari alarak gittiler. 
Sultan Aided din Keykubad devrinin hiikiimdarlari 

arasmda nev’i §ahsina miinhasir bir zat idi, gevik bir adamdi, 

saglam kafali ve temiz varlikli idi. Arap hiikiimdarlarinin ali- 

§ik olduklari birgok rniilevves itiyadlardan ve girkin ihtiras- 
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lardan miinezzeh bir kimse idi. Su^lulara kar§i sert davranir 

ve hiikumlerinde adaleti gozetirdi. Bir^ok §ehirleri ve miistah- 

kem mevkileri zaptederek saltanatina katmi§ ve satvetini yay- 

maga muvaffak olmu§tu. Oliimu iizerine toplanan e§raf en 

buyuk oglu Giyasiiddin Keyhusrev i aldilai, onu 

Kayseri’ye getirdiler ve burada sadakat yeminlerini ifa ederek 

onu babasi Keykubadiu tahtina oturttular, onun sultanli- 

gini ilan ettiler ve ahali buyiizden son derece sevindi. Sultanin 

emri ile zincir iginde olan butun esirler serbest birakildi ve bu 

hareket biitun ulkeleri i^inde tatbik edildi. Anlatildigina goie 

bu sayede hurriyetlerine kavu§anlarin sayisi 12.000 kadardi. 

Yeni sultan Harezmlilerin reislerini yakaiatmak istedi. 

Qiinku bunlarin isyan etmelerinden endi§e ediyordu. Bu yiiz- 

den ismi K a i r (G d i r =j}t) Han olan bir buy ii k reisi tevkif 

etti, bunu duyanlar da kagtilar ve Rum diyarindan gikip git- 

tiler. Bunlar gegtikleri her yerde muthi§ tahribat yapiyorlardi. 

Nitekim Malatya’ya gelmi§ler ve buramn suba§isi olan Sey- 

fiiddevle yi esir etmi§lerdi. Bunlar daha sonra yaya olarak 

Firat’i ge^tiler. Masara (Makra ?) kalesine gittiler. Zait kale- 

sinin hududuna ve Harbizak kalesinin yanma vardiklan zaman 

bu havalideki ordular bunlarla harbe tutu§tular, fakat Ha- 

rezmliler tarafindan maglup edildiler ve Zait kalesinin B a i- 

ramiz adindaki suba§isi maktul dii§tii. Bunlai Samusata 

(Ar§mi§at) havalisini tahrip ettiler. Sonra Sibabarak ve Hami- 

mata havalisine gittiler ve burada ii^ yil kadar ikamet ederek 

civardaki ulkeleri yagma ettiler. Bunlar daha sonra Halep 

emiri olan Melik Nasir namindaki gencin tebeasi oldular, 

o da bunlara Edessa ve Harran ile Bet Nahrin’in diger §ehir- 

ierini verdi ve boylece yer yiizii bu sayede rahat buldu. 

Yeni Sultan Giyasiiddin, Iberyahlar kiraligesinin kizim 

getirterek onunla evlendi ve onu son derece sevdi. Sultan 

kendini bir takim gocukluklara kaptirarak vaktini §arap igmekle 

ve sarho§ olmakla ge^iriyor ve ku§larla, hayvanlarla nefsini 

eglendiriyordu. Hukiimetin i§lerini kolelerine birakmi§ti ve 

bunlarin her biri istedigi gibi hareket ediyordu, iberyah bir 

kadin olan kiralige memleketinden hiristiyan elbiseleri giyerek 

gelmi§ti. Katolikus ile mukaddes adamlar ve kilise papaslan 
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kendisine refakat ediyorlardi. Kiigiik David adini ta§iyan ve 

ig Iberya’nm hiikumdan olan karde§i de kiralige ile beraber 

gelmi§ti. Kiralige kisa bir zaman sonra hiristiyan dinini terkede- 

rek miisliiman olmu§ ve karde§i David ile katolikus yakala- 

narak kalelerin birine kapatilmi§lar, Tatarlann geli§ine kadar 

burada kalmi§lar, mahbus olduklari kalenin Tatarlar tarafindan 

zaptedilmesi iizerine serbest birakilmi§lardi. 

Araplarin 635 (M. 1237) yilimn ba§larinda Melik 

E $ r e f Isa b. Adi l Eyyub 60 ya§inda oldugu halde §am’- 

da vefat etti. Bu adamin comertligi hudut tanimazdi. Nefis 

etlerin ve muhte§em yemeklerin son derece dii§kiinu idi. 

Yunanhlarm 1549 (M. 1238) yilinda Tatarlar donduler ve yine 

Erbil'e gelerek yagma ettiler ve tahrip ettiler. Bunlar Bagdad 

hududundaki Angabad (Zangabad) denilen yere kadar geldiler 

ve burasim da yagma ettiler. Diger bir kismi Surmanrai ye 

geldiler ve buradaki ahaliyi oldurdiiler. Bunun iizerine Bagdad 

ordulari hareket etti ve bunlara kar§i gelmek istedi. Bagdad 

ordusunun ba§inda Miicahiduddin Daviadar ve e§raf 

reisi £erefuddinikbal$arabi bulunuyordu. Bunlar Tatar- 

larla harbettiler ve onlari kagirdilar. Fakat Tatarlann donme- 

lerinden korkarak Bagdad surlarini manciniklarla kuvvet- 

lendirdiler. 

Aym yil iginde Melik Faiz Yakub, karde§i Melik 

Kamil'in yanindan Bagdad’a kagti ve halifenin hizmetinde 

bulunmak istedi. Kisa bir zaman sonra Misir hiikumdari 

A d i l'in oglu Melik Kamil vefat ederek §am’da gomiildii. 

Kuvvetli ve korkulur bir adamdi ve 70 yil ya§ami§ti. Buyuk 

babasinin adini alan oglu Melik Adi l Misir’da onun yerine 

gegti ve Kamil'in karde§i Melik Salih Suriye’ye hakim 

olarak Harezmliler arasinda kuvvet sahibi oldu ve bunlara 

Habura’yi ilave etti. Karde§inin oglu olup Karak’da emir olan 

Melik Nasir onun yerine gecmek istediyse de zaman ona 

miisaade etmedi. Bu adam iyi tahsil gormii§ ve felsefe mez- 

hepleri iizerindeki geni§ vukufu ile taninmi§ti. Anlatildigma 

gore kendisi §am’da filosof §emseddiriden ders okudugu 

zaman, iistadimn evinden uzak bir yerde atindan iner, kolele- 
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rini burada birakir, sonra kitabini1 koltugunun altina alarak 

filosofun yanina yaya olarak gider, dersini okur ve filosofun 

ayaga kalkarak kendisini kar§ilamasina razi olmazdi. 

Aym yil iginde ismaililer Musul emiri Bedreddinln 

iizerine hiicum ettilerse de onu yaralayamadilar. Senenin 11 

inci ayinda Tatarlar Bagdad hududuna donduler ve Hanikin 

denilen yere kadar ilerlediler, Bagdad ordulari bunlara kar§i 

^lkarak tatarlarla harbettiler, Bagdadhlar kirildilar ve bun- 

lardan yaliniz uq asilzade kagabildi. Digerleri kiligtan gegmek 

suretiyle mahvoldular. Tatarlar buyiik ganimetler alarak geri 
donduler. 

Yunanlilarin 1550 (M. 1239) ve Araplarm 636 ( M. 1238 ) 

yilinda Dicle nehri ta§mi§ ve Bagdad'da birgol^ evleri yiktik- 

tan ba§ka iki gemiyi pargalami§ ve 50 ki§inin bogulmasina 

sebep olmii§tu. Ertesi yil etrafimizdaki iilkelerde kayda deger 
bir hadise olmami§ti. 

Yunanlilarin 1551 (M. 1240) yilinin haziran ayinda Tatar¬ 

lar geldiler ve iberyalilann memleketinden Erzeniirrurn un hu¬ 

duduna kadar uzanan sahalari yagma ettiler2. Roma ordulari 

gagirilarak Ermenistan’a kadar gittiler ve Tatarlarin Roma di- 

yarim istiladan alakoymak istediler. Tatarlar askerlerin top- 

lanmi§ olduklanni anlayinca ric’at ettiler ve Iskitlerin memle- 

ketine donduler. Roma diyarindan gelen askerler burada ki§a 

kadar beklediler, sonra onlar da yurtlarina donduler. Aym yil 

i?inde tiryak ( yani her hastahgi tedavi eden ilag ) ’i tertip 

eden Taj Balgari, Roma diyarindan Bagdad’a elgi olarak 

gonderildi ve burada 90 ya§ina varmi§ oldugu halde vefat etti. 

Yunanlilarin 1552 (M. 1241) ve Araplarm 683 (M. 1240) 

yilinin te§rinler mevsiminde Araplarm dinine kar§i fena bir ay- 

nlik hareketi ba§gosterdi. Qunkii ihtiyar ve zahid bir Turk¬ 

men Amasya’da §ohret kazandi. Bu adamm adi Papa (Baba?) 

idi. Kendisine resul yani gonderilen adam ( Peygamber ) di- 

yor ve hakikaten Allahin peygamberi oldugunu soyleyerek 

Muhammed'in yalanci oldugunu ve Peygamber olmadigini 

1 Ibn-i Sin an in Uyun iil- Hikme adli eseri. Bk. Muhtasar iid- 

diively s. 445 (0. R.). 

2 Erzurum'u muhasara eden zat Qarmagan N ci v i n (= Noyan) 

idi. Bk. Muhtasar iid- diivelt s. 440 ( 0. R.) . 
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iddia ediyordu. Birgok Tiirkmenler ona inandilar. Qiinkii 

kendisi gosteri§ler yapiyordu. Bu adam lhtiyar Ishak namin- 

daki miiridini Roma diyarinin hududu iizerindeki Hisn Man¬ 

sur a gonderdi ve onun burada halki kendi peygamberligine 

inanmaga davet etmesini istedi. Bu adam birgok kimselerin 

iistadina baglanmalarim temin etti ve onun harbedebilmesi igin 

birgok silahlar tedarik etti. Butun Turkmen askerleri merkep- 

lerini, okiizlerini ve koyunlanni satarab atlar aldilar ve atlara 

binerek Hisn Mansur, Gargar ve Gagti havalisini soymaga 

ba§)adilar. Bunlar Baba nin Allah tarafindan gonderilme bir 

elgi ve peygamber oldugunu kabul etmeyenleri oldiiriiyorlardi. 

Bunun iizerine Malatya emiri 500 atlidan miite§ekkil bir 

ordu toplayarak Sawma oglu manastinndaki tebeadan 50 

adam segti ve bunlann ok atmaktaki hiinerinden istifade etti. 

Bunlarin hepsi giderek Tiirkmenlerle harbettiler. Bunlar mag- 

lup oldular ve manastira mensup kimselerden pek az ki§i can- 

larini kurtarabildiler. Bu yiizden Tiirkmenler son derece kuv- 

vetlendiler ve birgok halk kutleleri onlara baglandilar. Tiirk- 

menler Ablastayn taraflanna giderek burada da bir orduyu 

maglup ettiler. Sonra Amasya’ya da giderek peygamber tam- 

diklari adami gormegi arzu ettiler. Bunun iizerine Roma diya¬ 

rinin asilzadeleri ihtiyar Baba'ya kar§i bir pusu kurdular ve 

Bab a’yi pusuya du§urerek bogdular. Babanin miirldi ishak ile 

adamlan onu bulamayinca babamn kendilerine yardim etmek 

iizere melekleri getirmek igin gitmi§ oldugu §ayiasini yaydilar 

ve Amasya’ya kar§i vah§iyane bir muharebe agtilar. Roma 

diyarindan gelip toplanan 60.000 atli 6.000 Araptan 1 miite- 
§ekkil bu kiigiik kuvvete hiicum edemediler. 

Bunun iizerine Sultanm hizmetinde bulunan 1.000 Frenk 

atli hiddet ile alevlenerek di§lerini gicirdattilar ve yiizlerinin 

iizerine hag i§aretleri yaparak bu sapik adamlarin iizerine hii¬ 

cum ettiler ve bunlari dagittilar. Daha sonra Araplar da bun- 

larla beraber hareket ederek Tiirkmenleri gemberlediler ve 

hepsini kihgtan gegirerek mahvettiler. Bunlardan erkek, kadin, 

gocuk, hayvan velhasil higbir §ey kiligtan kurtulamadi ve boy- 
lece bu fitne bastirildi. 

1 « 1 iirkmen» ciemek istedigi a§ikar ! ( 0. R. ) . 
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Aym yil iginde Roma diyannin ordulari Zaid kalesinin 

suba§isi Si nan ’in kumandasi altinda toplandilar. Si nan 

katlolunan B air ami z' in yerine tayin olunmu§tu ve bunlann 

hepsi Amid’e kar§i hareket etmi§lerdi. Buranin emiri Melik 

Kamil in oglu idi ve Misir da bulunuyordu. Roma diyanndan 

gelenler muhafizlarla anla§tilar, bunlara giimu§ vermegi va’d 

ettilei ve muhafizlar §ehri teslim ettiler. Halepliler de yardimci 

sifati ile Roma diyanndan gelenlere iltihak etmi§lerdi. Bunlar 

Amid i aldiktan sonra Maiperkat'a kar§i giderek burasini da 

aimak istediler, fakat Melik Kamil'in karde§i olan Emir 

Gazi, Bet Nahrin’deki Harezmlileri yardim igin gagirarak 

§iddetle mukavemet gosterdi ve du§manlari tarafindan maglup 

edilemedi. Bunun ba§hca sebeplerinden biri Haleplilerin onunla 

muharebe etmemeleri idi. Qiinku Emir Gazi Halep kralige- 

sinin kaide§i idi ve bu kadin Halep emiri Melik Nasir in 

babasi Melik Tahir ’in anasi idi. S i n a ny Amid’i aldiktan 

sonra sultandan Erzeniirrum a gitmek, oraya hakim olmak ve 

ve Tatarlarin taarruzlarina kar§i gelmek iizere emir aldi. Bu- 

raya gider gitmez Jurmaoon Navin kuvvetli bir Tatar 

oidusu ile geldi ve bunlar bir ka£ gun iginde bu mtistahkem 

mevkii zaptederek erkek, kadin biitiin ahaliyi kiligtan gegirdiler 

ve yaliniz kolelige elveri§li olan geng erkekleri ve kizlan ko- 

rudular. Tatarlar Si nan 1 ve geng ogflunu da oldiirerek burasini 
bir harabe halinde birakip gittiler. 

Ertesi yil yani Yunanhlann 1553 (M. 1242) yilinda Tatarlar 

tekrar geldiler ve Zait kalesine kadar ilerleyerek bulduklari 

her§eyi yagma ettiler ve Iran’a dondiiler. Yunanhlann 1554 

(M. 1243) yilinda Sultan Giyasiiddin birgok askerler topla- 

yarak altin mukabilinde Haleplilerden, Rumlardan, Frenklerden 

ve Maaddilerden atlilar kiraladi. Emesa emiri ve Maiperkat 

emiri Melik G a z i de yardim igin gelmegi va’d ettilerse de 

Sultam aldattilar ve gelmediler. Ermenilerin kirali Haitumun 

babasi Baron Konstantin, Kayseri’de bulunan sultanin ya- 

nina geldi ve izzet-ii ikram ile kar§ilanarak birgok hediyeler 

topladi ve Ermenileri toplayip getirmegi ve sultana yardimlanni 

temin etmegi va’d etti. Sultan, Sebastia’ya dogru ilerledi. Tatar¬ 

lar gelerek Erzincan’i istila ettiler. Sultan da siir’atle hareket 

ederek onlan kar§ilamaga gitti. Sultanin askerleri Kavsatag yani 
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Tara Mesanta'daTatarlarla harp meydaninda kar§ila§tilar ve bun- 

lar ta muharebenin ba§indan teeriibesiz askerler gibi sirtlarmi 

gevirdiler ve kagtilar ve Tatarlarla harbetmek bertaraf bir saat 

iginde dagilarak sultani tek ba§ina biraktilar. Hayretten dona 

kalan sultan karisini ve ogullarini alarak Ankara §ehrinde se- 

lamete kavu§tu. 

Tatarlar sultana ait askerlerin bir darbe indirmeden kag- 

tiklanm ve gadirlarini da birakip gittiklerini goriince bir hiya- 

netle kar§ila§tiklarini ve bir pusuya du§iiruleceklerini sanarak 

geri dondiiler. Bunlar bir gun bekleyerek casuslar gonderdiler 

ve kagi§in stratejik bir hareket olmadigim anlayarak parslar 

gibi kiikrediler ve gadirlara hiicum ederek bulduklari her§eyi 

yagma ettiler. Bunlar Roma diyanna yayildilar ve Sebastia’ya 

geldiler. Fakat buranin halki bunlarla anla§tilar ve birgok 

altinlar getirerek bunlan vermek mukabilinde canlarini oliimden, 

ogullanni ve kizlanni esaretten kurtardilar. Tatarlar §ehre gi- 

rerek §ahane hazineleri soydular, istediklerini aldilar, silahlari 

yaktilar ve §ehri gevreleyen surun 4 (yahut 40) kari§lik tepe- 

sini yiktilar. 

Diger bir reis Kayseriye gitti. Fakat buranin ahalisi §ehri 

teslim etmek istemediler. Bunun iizerine Tatarlarin hepsi buraya 

kar§i toplandilar, §ehrin surunu manciniklarla yiktilar ve sehre 

girerek §ahane hazineleri soydular ve §ehrin igindeki guzel 

evleri ve binalari yaktilar. Bunlar asilzadeleri ve hur kimseleri 

i§kenceye tabi tutarak bunlari biitiin sei vetlerinden mahrum 

edinceye kadar kihglarla diirtuklediler. Daha sonra onbinlerce 

kimseyi oldurdiiler ve geng erkekleri ve geng kadinlari esir 

ederek goturdiiler. 

Sultan Giyasiiddin'in validesi bu tahribattan haber 

alinca kizini yani sultanin kiz karde§ini, kolelerini, cariyelerini, 

servetini alarak Kilikya memleketine gitti ve kiral H a i t u m'- 

un babasi olan ve yardim hususunda sultani aldatan, yardimi- 

ni hadiselerin neticesi belli oluncaya kadar geciktiren Baron 

K o n s t a n t i n'e iltica etti. Bunlar valide sultanin burada bu- 

lundugunu anlayinca kiralin babasi Pali'ye miiracaat ederek 

onu istediler. Bazilannin anlati§ina gore Bali Tatarlan ho§nut 

etmek igin onlara “Filan ve falan §ahsiyetler benim yammdadir, 

haber gonderin de size teslim edeyim,, tarzinda bir name gon- 
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dermi§ti. Tatarlar da elgiler gonderdikleri igin valide sultan 

onlara teslim olunmu§tu. Bu son derece menfur ve miistekreh 

hareket biitiin hiikiimdarlar nazarinda hig bir veghile vukuu 

caiz sayilmiyordu. Valide sultan boylece esir edilmi§ ve ken- 

disi bugiine kadar serbest birakilmami§tir. 

Bu sirada Ablastayn Tiirkmenleri Daira Karira adim ta- 

§iyan §anli manastirimizi istila ettiler, ekserisi ilim adam; olan 

15 rahip ile digger papaslari ve kilise memurlarim oldiirdiiler. 

Bu mel’un adamlar kagmak iizere yiizlerini gevirdikleri zaman 

Tatarlar yeti§tiler ve hepsini kiligtan gegirerek imha ettiler. 

Boylece 3 giin zarfinda adalet yerini buldu ve bu adamlar 

ba§kalarini ne §ekilde oldiirdiilerse aym §ekilde oldiiriildiiler. 

Sultanin maglubiyet haberi Malatya’ya vardiktan sonra 

suba§i Re§idiiddin ile saraydaki diger zabitler geceleyin 

hiikiimdarin hazinesine girdiler ve burada bulduklari altin ve 

giimii§ii aralarinda payla§arak kapilari a$ik biraktilar ve Haleb’e 

kagtilar. §ehrin e§rafi ile Hiristiyanlar arasinda kagmaga kud- 

retleri yetenler de §ehri terkettiler. Bunlar §ehirden bir giinliik 

mesafede olan Bet Gavze adim ta§iyan daga vardiklan zaman 

Tatarlardan bir kit’a bunlara yeti§mi§ ve bunlann gogunu 

imha ederek ogullanni ve kizlarim esir almi§ti. Bunlann pek 

azi kagmak suretiyle canlarini kurtardilar ve §ehre ginl giplak 

ve yalin ayak bir halde geldiler. §ehrin iginde ikamet eden 

muhtelif halk tabakalari, hirsizlar (?), dokumacilar vesaire ha- 

kimlerin ve e$rafin §ehri birakip gittiklerini gonince Araplar 

ve Hiristiyanlar Malatya metrepoliti Ma r Dionysius yani 

bilahere patrik olan A n g u r ’un nezdinde toplandilar ve met- 

ropolitin §ehri himaye etmegi iizerine almasmi istediler. Qiinkii 

metrepolit uyamk ve zeki bir adamdi ve Araplarla Hiristiyan¬ 

lar birbirlerine kar§i sadakat gostermek igin yemin etmi§lerdi. 

Bunlar biitiin gece surlar iizerinde dola§arak etrafi gozettiler, 

giinduziin de §ehrin kapisi oniinde oturdular. Qiinkii §ehrin 

biitiin kapilarindan yalmz biri, yani Biiyiik Kapi yahut Saray 

Kapisi a^ik tutuluyordu. §ehir iki ay kadar mii§evve§ bir va- 

ziyet iginde kaldi. Nihayet Tatarlar Rum diyanna gittiler ve 

Allahin inayeti ile Malatya’ya gelmediler. Yalmz Bet Gavze - 

deki muhacirlerin yoluna gikan Tatarlardan ba§kasi bu tarafa 

ugramadi. 
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Tatarlar donu§leri sirasinda Erzincan a kar§i ordugah 

kurdular ve buranin e§rafindan altin istediler. Fakat bunlar 

bir§ey vermediler. Bunun iizerine Tatarlar hiddetlendiler, §ehre 

kar§i manciniklar kurdular ve §ehrin surlarim siir’atle yikarak 

igeri girdiler, §ehri yagma ettiler, §ehir halkini oldiirdiiler ve 

§ehri tamamen tahrip ettiler. Bunun iizerine Sultan G iy a s u cld i n 

Tatarlara elgiler gondererek sulh istedi ve altin verdikten ba§- 

ka atlar, davarlar, koyunlar ve koleler vermegi de deruhte etti. 

Araplarin 640 (M. 1242) yilinda Halife Mustansir vefat etti. 
Mustansirdan sonra oglu Mustasim 16 yil hiikiim 

surdu. Bu adam ^ocuk kafasi ta§ir, iyiyi kotiiden ayirt etmek- 

ten aciz bir kimse idi. Biitiin vaktini giivercinierle oynayarak, 

ku§lar avlayarak gegirirdi. Bu halifeye “Tatarlar Bagdad’i zapt 

igin hazirlaniyorlar, hatta Iran’da bir takim me§hur §ehirleri 

zaptettiler ve tahrip ettiler,, denildigi zaman §u cevabi ver- 

mi§ti: “ Bu bizim tahtimizdir. Onlara miisaade etmezsek gele- 

mezler,, k Boylece Cenab-i Hakk Abbasilerin saltanatina bu 

budala adamin devrinde son verdi. 

Yunanlilarin 1555 (M. 1244 ) yilinda ismi Yasavur (Na- 

savur) Navin olan tatar reisi Maiperkati, Mardin ve Edessa 

havalisine indi ve Firat’i gegerek Halep kapisi civanndaki 

Hciilan isimli yere geldi. Fakat §ehre yakla§madi. Qiinkii ba§in- 

da bulundugu ordunun atlari, yerin kurulugu ve muhitin sicakligi 

yiizden bacaklari aksami§ti. Bunlar, yaz mevsiminde indiler. 

Nciscivur bu havaliyi aldiktan sonra Halep emirine haber 

gondererek altin istedi. Bu emir onun istedigi her§eyi verdikten 

sonra Nasavur buradan ayrildi ve Malatya’ya kar§i hareket 

ederek ordugahmi burada kurdu ve Malatya’nin ekinlerini ve 

baglarim ve arilarim imha ettikten ba§ka §ehrin di§inda bul- 

dugu herkimseyi oldiirdu. Tatarlar §ehrin hakimi olan ve Halep- 

ten geri donen Re$iduddinyi tehdit ettikleri igin bu adam 

altin, giimu§ bir^ok paralar, miicevherler, altin ve giimii§ten 

kaplar topladi. Biitiin bunlar 40.000 dinar degerindt idi. Ken- 

disi mabedlerin igindeki kaplari da galarak §amdanlari, buhur- 

1 Bu halife «Bagdad bana yeti§ir ; sair memleketleri onlara birakir- 

sam burasini bana 90k gormezler. Ben burada iken bana hiicum etmezler. 

Burasi benim evimdir ve ikametgahimdir» diyordu. (Bk. Muhtar-iid diivel, 

446) (0. R.). s. 
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danliklari, evliyalarin tabutiarini biiyiik kiliseden gikartti ve 

bunlari Tatarlara verdi. Onlar da bunlan alarak iran’a gittiler. 

Tatarlarin gitmeleri iizerine Malatya ile etrafinda §iddetli bir 

kitlik oldu, veba ba§gosterdi ve memleket gar§ilarinda olen, 

hayvanlardan farksiz, sefil kimselerle doldu. Birgok kimseler 

ogullarim ve kizlarini kole ve cariye olarak satmak istedilerse 
de alici bulamadilar. 

Busirada Has nun un tilmizi olan Edesseli tabib Isa Ma- 

latya’da §ohret sahibi bulunuyordu. Bu adam Malatya’dan Kilik- 

va’ya giderek bura kiralinin maiyyetinde ya§adi ve Aziz Sawma 

oglu namina in§a olunan guzel kilisenin temellerini atti. 

Yunanliiann 1556 (M. 1245) yilinda Tatarlar Bagdada git- 

tiler. Halkin biiyiik bir kismi onlara azami §iddetle mukave- 

met ettigi igin §ehri alamadilar ve elleri bo§ olarak dondiiler 

Aym yil iginde Sultan Giyas iiddin anasinin ve hem§iresinin 

Tatarlara teslimi yiiziinden fena halde hiddetlenerek birgok as- 

kerleri Kilikya’ya gonderdi. Diyar-i Rum askerleri ordugahlarini 

Tarsus §ehri onunde kurdular ve §iddetli bir muharebe yaptilar. 

Kiral H aitu m’un babasi Pali ile en biiyiik oglu Kontustabl 

(Constable) burada bulunuyorlardi ve kendileri ile harbedcnlere 

kar§i muvaffakiyetli bir mukavemet gosteriyorlerdi. Qiinkii yan- 

larinda birgok Franklar bulunuyordu §iddetli yagmurlar §ehir 

di§inda bulunanlari tepeden tirnaga kadar lslatmis ve bunlar 

bu yiizden fena vaziyete dii§mii§lerdi. Bunlar ba§ka biryere 

gidemedikleri gibi, kendilerine ve atlarina yiyecek bulamiyor- 

lardi. Sebebi ortaligin miithi§ gamur iginde olmasi idi. Bunlar 

bu feci vaziyette iken sultanin oliimiine dair haberler geldi. Bu 

yiizden bunlar da rahat bir nefes alarak Ermenilerin bu haberi 

almalarindan once buradan ayrildilar. Sultan Giy asiiddin 

sonbahar mevsiminde, Yunanlilarin 1557 ( M. 1246 ) yilimn 

ba§larinda vefat etmi§ti. Sultanin 3 kiigiik oglu vardi. isimleri 

izzuddin, Rii kn ii d din ve Aided din idi. E§raf en biiyiik 

evlat olan Izziiddin'e sadakat yeminini ifa ettiler ve Su 11 a n 

Key kav iis adi ile saltanatini ilan ettiler. Bu sirada Mogolla- 

nn el^ileri gelerek Sultan Izziiddin'm Han'a saygilarini 

sunmak iizere gelmesini istediler. Sulan oziir dileyerek memlet- 

ten ayrildigi takdirde dii§mani olan Rumlarin ve Ermenilerin 

Abu l-Faroe Tarihi, F. 35 
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memleketlerine musallat olacaklarmi anlatti ve kendi yerine 

karde§i Riiknuddin i gondererek ba§ka bir zaman bizzat 

kendisinin de gidecegini bildirdi. 

Goyuk Han’m karde§i olan Han’in yerine 

tahta ge^mesine dair 

Han bu sirada hasta oldugu igin oglu Goyuk’u bulmak 

ve saltanati ona devretmek iizere adamlar gonderdi. Onun gel- 

mek iizere hareket etmesi ve civara yakla§masi iizerine, Han 

oglunu gormeden vefat etti. H a n in karisi ve Goyuk un anasi 

olan Tiirkina son derece akilli ve basiretli bir kimse idi. Bu 

yiizden Qagatay ile hukumdarlarin diger ogullari, hepsinin 

toplanip yeni bir hiikumet te§kil etmelerine kadar onun 

saltanati idare etmesini istediler. Sonra birbirlerine el^ilei 

gondererek ilkbaharin ba§larinda toplandilar. Dogudan Ku t a n 

(Kuban ?) ve Cingiz Han’in karde§i Autekin ve Ah at ay 

(Aljata y), Batidan Qagatayin ogullari Ka r a mu ri, Baidur, 

Tiirkan geldiler. §imalden Batu. bizzat gelemedigi igin dort 

karde§ini gondermi§ti. Uygurlardan Emir Mes ud Bey ve Ho- 

rasan’dan Emir Argun, Diy ar-i Rum dan Sultan Rii kn ii d d i n, 

Kilikya’dan Kiral Haitum, Iberyalilardan Biiyiik David ve 

Kiiguk David, Suriye’den Halep emirinin karde§leri, Bagdad- 

dan Kadilar kadisi Fahriiddin, Franklar tarafindan elgilei 

ve Alamut emiri Aided din, yani hangerler ta§iyan ismaili- 

l e r’in reisi tarafindan elgiler gelmi§lerdi. 

Han in hukumdarliga se^ebilir uq oglu vardi: Goyuk, 

Kutan ve kugiik bir gocuk olan Siramon. Valide sultan 

Tiirkina, Goyuk"u se?mi§ti ve hukumdarlarin ogullari lie 

e§raf onu tasvip ettiler. Goyuk, adete gore oziir dileyerek 

§unun bunun daha miinasip olacagini soyledi ise de onu zona 

gekerek saltanat tahtina oturttular. Sonra dizlerinin iizerine dokuz 

kere igilerek ona arz-i tazimat ettiler, sonra kendisine bir kadeh 

takdim ederek bu kadehi igirdiler. 

Goyuk tahta saglamca oturduktan sonra memleketi iyi 

idare etmege ba§ladi. Qiinkii kafasi aydin bir adamdi ve cok 

akilli bir kimse idi. Han, D iy a r~i Rum u, Iberya diyai ini, Asur, 

Suriye ve Kilikya’yi riiesadan biri olan Ail?ikatai ( yahut 
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iljikatay)’a 1 verdi. Biiyiik Emir Yalvaj' 1 Katay’a gonderdi. 

Iran’i Mes'ud Bey't verdi. Emir Argon a. Horasan, Hemedan, 

Azerbaycan, §irvan, Lor, Kirman ve Hindistan’a kadar uzanan 

sahayi verdi. Riikniiddinin Rum diyan sultani olmasini emr- 

etti. Kiral Haitum' u, Iberyalilari ve Franklari izzet-u ikram 

ile gonderdi. Halifeye, asilere dair tehditler gonderdi ve 

I smai liter in elgilerini tahkir ederek geri gevirdi. Hiristiyan 

Kadak ta ba§langigtan hizmetinde bulundugu igin mu§avir ve 

hakim oldu. Goyuk Han in kendisi hakiki bir hiristiyandi ve 

onun devrinde Hazret-i Mesih’e tabi olanlarin §ani yiikselmi§, 

Han'in karargahi mukaddes adamlar, papaslar ve rahiplerle 

dolmu§tu. Bu sirada adi Faima Hatun olan bir Arap kadini 

Goyuk Han'in anasi Tiirkina Hatun'un siki dostu idi 

ve onun tarafindan sevilmekte idi. Hatun bu kadina biitiin 

sirlarmi soyledi. Bir talisizlik eseri olarak bu kadin hak- 

kinda Goyuk Han'a bir takim iftiralarda bulunuldu. Bu 

miifteriler “Bu kadin size ve kardealerinize kar$i biiyii yapiyor„ 

demi§lerdi. Han anasina haber gondererek bu kadini istedi. 

Hatun onu teslim etmedigi igin Han bu kadini zorla getirtti 

ve oldiirttu. Bu yiizden ana ile ogul arasinda ihtilaf gikti ve 

gok gegmeden Valide Sultan da vefat etti. 

Arap kadini olan Fa i m a ’ya gelince onu gunlerce giplak, 

ag ve susuz biraktiktan sonra buyucii oldugunu itiraf edinceye 

kadar dovdiiler. Sonra onun viicudundaki biitiin agik yerleri 

diktiler, onu bir kuma§a sardilar ve suya attilar, o da bogul- 

du. Sonra bu kadinin etrafinda toplanan toplanan butiin akra- 

balari da oldiiruldii. Qiinkii bu kadin Tiirkina Hatun 

iizerindeki nufuzu dolayisiyle kisa bir zaman iginde biitiin o 

devletin adeta hiikumdari olmu§tu. 

Bu hadiseden kisa bir zaman sonra Goyuk Han garp 

memleketlerine gitmek iizere hareket ederek Bi$balig §ehrin- 

den yedi gunliik bir yere vardigi sirada vefat etti. Bu sirada 

Rum diyarinm e§rafindan bazilari Izziiddin'in vekili olarak 

Han' in yanina gonderilen Giyas iiddin oglu Rii kn ii d di n- 

’in tahta gegmesini istediler. Isfahanli olan vezir §emseddin 

bunun farkina vararak bunlarin hepsini yakaladi ve oldtirdii. 

1 Muhtasar ud-diivel de §oyledir : eLI (0. R.). 
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Bu adam 90k magrur idi ve Sultan I zziiddin' in anasi ile 

evlenerek ondan bir ogul sahibi olmu§tu. Onun bu kiistahga 

hareketi herkes tarafindan takbih ediliyordu. Vezir birtjok al- 

tinlar, §ahane hil’atler ve atlar hazirlayarak Riikniiddin ile 

birlikte Tatarlarin yanina rehine olmak iizere gonderdi ve boy- 

lece sulhu saglamlamak istedi. Geng prens, Goyuk Ha n ’in 

yanina gelince Riikniiddin ile beraber olan e§raftan Bahaiid- 

din Tarjan1 vezirden §ikayet ederek Han’a §u sozleri soy- 

ledi: “Vezir e§rafi oldurdu, vefat eden sultanm kansi ile ev- 

lendi ve sizden emir almaksizin yeni bir sultan tayin etmek 

istedi,,. Bunun iizerine Han, I zziiddin' in tahttan inmesini 

ve kendi yiiziinii gormek iizere gelen Riikniiddin in hiikiim 

siirmesini, Bahaiiddin Tarjan'm onun veziri olmasini ve 

§ e m s e d d i n'\n mevkiinden atilmasini emretti. Vezir, bu emir- 

leri alinca korktu ve Malatya $uba§isi Emir Arid' 1 birgok al- 

tmlar ve miicevherlerle Han'in nezdine gondererek kendini 

mevkiinde birakacak bir buyruk istedi. Bu adam Erzincan a 

gelince Riikniiddin Sultan in ve Bahaeddin Tarjan in 

muvasalat etmek iizere olduklarini anlayarak yaninda bulunan 

serveti Kemah kalesine gotiirdii ve birka^ adamla birlikte Ha- 

lep’e kagti. Kisa bir zaman sonra Bahaeddin 2. 000 Mogolla 

birlikte gelerek R ii knii d d i n’i Erzincan, Sebastia, Kayseri, 

Malatya, Zait kalesi ve Amid’de sultan ilan etti. Heryere yeni 

valiler ve hakimler tayin olunuyor ve 1 zziiddin'in memur- 

larina azlediliyordu. Tarjan Haleb’e bir elgi gonderdi, o da 

buraya kagan R e ?i dii d di n'\ yakaladi ve onu Habig adini 

ta§iyan kaleye gotiiriip kapadi. Kaleye kapananlardan ancak 

bu adam kurtulabildi ve sonra affedilerek serbest birakildi. 

Bu kalenin duvari iizerinde ve yiiksek bir kayamn iistiinde 

bir kapi vardi. Onun di§inda kiiquk bir basamak bulunmak- 

tadir. Bir insan bunun iizerinde ayakta duramaz. Ayakta 

durmak igin biiyiik sikinti ^eker. Degerli e§raftan birine kar§i 

oliim cezasi verildigi ve ona el siiriilmesi ve oldiiriilmesi 

istenmedigi zaman onu buradan gikarirlar, basamagin iizerinde 

birakirlar ve kapiyi yiiziine kar§i kaparlardi. Burada kalan 

adam bir iki giin di§ini siktiktan sonra uykusuzluga tahammiil 

1 Muhtasar iid-diivel de §oyledir (Bk. s. 450): (0. R.). 
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edemez ve buradan dii§erek oliirdii. Tatarlarin butiin bu gidi§ 

gfeli§leri ii$ sene iginde vuku buldu. 

Yunanlilarin 1560 (M. 1249) yilinda Bahaeddin’in Ta- 

tarlarla birlikte muvasalat etmesi uzerine isfahanh $emsed- 

din korkudan titredi ve Sultan I zziiddi n i ahp deniz kalele- 

rinin birinde isyan etmegi kurdu. Bu sirada Kanya (Kunya?)’da 

Sultan Aided din’in kolesi olup ismi Ce Id led din Ka¬ 

rat ay1 olan bir asilzade vardi. Kendisi et yemekten, §arap 

igmekten ve evlenmekten sakinan bir zahid idi. lyi ve merha- 

metli bir adamdi. Bu adam vezirin Izziiddini ahp ka^acagi- 

ni anlayinca onu gagirtarak evinde tuttu, ona zincirler vurdu ve 

B ah a e d din’ e haber vermek iizere acele etti. Bu adam Ta- 

tarlar gonderdi. bunlar da gelip Isfahanh §emseddin’e i§kence 

ettiler, o da bunlara sonsuz hazinelerin yerini if§a etti. Daha son- 

ra onu oldiirduler. Bu adam tahsili yerinde olan bir zeki adamdi. 

Oldiiriilmek iizere oldugunu anlayinca Iran dili ile kendi nefsi- 

ne aci mersiyeler soyledi. Bu mersiye matemle dolu ve en par- 

lak sozlerle ifade olunmu§ son derece giizel bir eserdi. Onun 

katli uzerine Celaleddin, Sultan Izziiddin in idaresini ele 

aldi ve memleket iki karde§ arasinda taksim olundu. Konya, 

Aksaray, Ankara ve Antalya (Satalya ?), yani bati §ehirleri 

izziiddin’t ve dogu §ehirleri Riikniiddin’e, aitti. 

Fakat Riiknuddin in yanindaki e§raf miitemadiyen kav- 

ga ediyorlardi ve bunlar yalniz Riiknuddin’in sultan sayi- 

larak Izziiddin in saltanattan atilmasini istiyorlardi. Bunun 

uzerine Karat ay bir plan hazirladi ve bunlara §u sozleri 

soyledi: '‘Sizin arzunuz gergekle§ecek ve R ii k n ii d d i n> Han’in 

emri mucibince, biiyiik sultan olacaktir. Bunun igin onu aliniz 

ve Aksaray’a goturuniiz. Izziiddin de gelsin ve karde§i ona ne 

verirse onu kabul etsin,, . E§raf bu teklifi kabul ederek Riik- 

niiddin i Aksaray’a gotiirduler. Izziiddin do. Konya’dan 

kalkarak buraya geldi. Maaddiler gizlenerek pusu kurmu§lar, 

sonra R ii k nii d d i n’in muhafizlarina hiicum ederek bunlari kir- 

mi§lar ve Riik niiddin in atabegi olan Bahaeddin i de ele 

gegirmi§lerd. I z zii d din karde§i R ii k nii d d i n’i alarak ona 

1 iS'bJ Bk. Muhtasar, s. 450 ( 0. R.). 
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dokunmadan Konya’ya getirdi. Burada u<j karde§ tahta birlikte 

oturdular ve paralar iigiiniin adi ile basildi. 

Biitiin bunlardan sonra, yani Yunanlilann 1561 (M. 

1250) yilinda Frank memleketlerinin uzakta olanlarindan bi- 

rine hakim olan Ridafrans1 yani Fransa kirali birgok atli- 

lar, piyadeler, askerler ve muharipler ile birlikte hareket ede- 

rek biiyiik gemilerle ve sayisiz miktarda altin ve gumii§, silah 

ve erzak ta§iyan gemilerle hareket etti. Bunlann hareketi kar§i- 

sinda yeryiizii sarsildi ve bunlann Misir’a g>tmek iizere olduk- 

lari anla§ildi. Misir hiikiimdan Kamil oglu M slik Salih daha 

kuguk karde§i olan Adil’m oliimii iizerine Filistin §ehirlerinden 

olan Emesa’nin emirligine de gegmi§ti ve bu §ehri aimak igin 

Melik E$ref ile harbetmekte idi. \§buE$ref biiyuk Sela- 

h e d d i n ’in amcasi olan Esediiddin § i r k u h ’un nes- 

lindendi ve bu yiizden Tel Be§ir de onundu. Melik Salih 

Franklara ait haberleri aldiktan sonra Emesa’yi birakip bii- 

tiin siirati ile Misir’a gitti ve Mansura denilen agaglari mebzul 

bir yerde karargahini kurdu. Sonra emir vererek tskenderi* 

ye’den, Kus ve Asvan’dan yigin yigin araklari getirtti. Bu 

sirada Dimyat ahalisi Franklarin kendilerine hiicum edecek- 

lerini tahmin ederek korktular ve harp ba§lamadan §ehri bo§al- 

tarak ailelerini ve mallarini Misir’a gotiirdiiler. 

Dimyat e§rafi sultanin yanina gittiler, o da bunlara §u 

suali sordu: M Franklar size kar§i harp agarak eziyet ettiler 

mi? „ onlar da §u cevabi verdiler: “Hayir, fakat vaktiyle Ak- 

ka’da vuku bulan hadiselerin ba§imiza gelmesinden korktuk. 

Franklar Akka daki ahaliyi oldurdiiler ve bir kimseyi koruma- 

dilar,,. Salih bu cevaptan hiddetlendi ve e§raftan 64 ki§iyi, 

32 haga gerdirdi, yani her haga 2 adam isabet ediyordu ve 

bunlar elbiseleri sirtlarinda, ayakkaplari ayaklarinda bulundugu 

halde salbedilmi§lerdi. Kendisi bu adamlarin salbinden birkag 

giin sonra bacaginda gikan zehirli bir ur yiiziinden oldii. Bu 

ur kesilmi§ ve kiral bu yiizden olmii§tii. Bunun iizerine Misir 

e§rafi Kipa kalesinde bulunan Salih'in oglu Melik Mua- 

tam i1 2 gagirdilar ve babasinm yerine gegirdiler. Biiyiik vezir 

1 Rio de France. Bk. Muhtasar, s. 452 not (0. R.). 

2 Muazzam = olacak (0. R.). 
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§eyh-ii§*§iiyuh’un oglu Fahriiddin Osman onun idaresini 

ele aldi. Bunun iizerine Franklar Dimyat’in suruna yakla§tilar ve 

burada muhafizlardan bir kimse gormedikleri gibi, kulelerde 

de nobetgi dikilmemi§ olduguna bakarak hayret ettiler. krank- 

lar da limanin igine gittiler, fakat burada da tek kimse ile kar- 

kar§ila§madilar. Bunun iizerine ahalinin kagmi§ olduguna ina- 

narak yakla§tilar, memnuniyet ve seving iginde §ehrin igine 

girdiler. Hadise haftanin 6 inci giinii vuku buldu. Bunlar sur 

civarinda bir kimse ile kar§ila§mami§lar ve biitun yiyeceklerini 

deniz yolu ile tedarik etmi§lerdi. 

Bunlar dii§manlarini hor gordiikleri igin arazinin vaziye- 

tini, nehirlerin girinti ve gikintilarim, yollari ogreninceye kadar 

sabretmediler, Nil’in bir kanalini gegerek susuz bir yoldan 

Misir iizerine yiiriiduler. Arap askerlerinden bir kismi bunla- 

nn pe§ine dii§erek Franklar ile su arasinda engel te§kil ettiler, 

daha ba§ka Araplar da onden hareket ederek ayni vazifeyi 

gordiiler. Boylece Franklar iki Arap kit’asi arasinda kalarak 

kendileri de, atlari da aglik ve susuzluk yiiziinden i§kenceye 

ugradilar. Vaziyetten cesaretlenen Araplar Franklari en agir 

darbelere ugratarak bunlarin gogunu oldiirdiiler, Frank e§ra- 

iini esir ettiler, Frank kiralmi yakalayarak Muazzamin hu- 

zuruna gotiirdiiler, o da bu kirail ordugahini kurmu§ oldugu 

yere yakin bir yerde hapsetti. Daha sonra Melik Muaz- 

zam ile ya§it olan geng koleler ona miiracaat ederek §u soz- 

leri soylediler : “Siz bu Frank kiralmi oldiirecek olursaniz, 

biitun omriiniizu Franklarla harbederek gegirirsiniz. Qiinku 

Frank kirallari gokturlar ve satvetlidirler. Onun igin bu hii- 

kiimdar ile anla§in ve gerek kendisinin, karde§lerinin, ogulla- 

rinin yahut torunlannin 120 sene miiddetle Araplara kar§i 

kilig gekmeyeceklerine dair and igirin. Sonra onu serbest bira- 

kin, kendisi ile dinda§larinm size te§ekkiir ederek gitmelerine 

miisaade edin. Bu sayede huzura kavu§ur ve bari§ iginde 

ya§arsiniz. O zaman atalannizin toplami§ oldugu servetleri 

askerler arasinda dagitmaga liizum kalmaz,,. 

Muazzam bu nasihati kabule meyletti ve geceleyin 

Fransa kiralmi getirterek onun yemin etmesini istedi ve ona 

birgok hediyeler vererek serbest birakti. 

Denildigine gore Fransa kiralimn esir dii§tiigii sirada 
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Dimyat’ta bulunan karisinin bir erkek gocuk dogurdugunu 

haber aldi. Aym haberi alan Melik Muazzam d& kiraligeye 

hediyeler yani 10.000 altin dinar ve altindan bir be§ik ile 

§ahane elbiseler gonderdi. Muazzam in babasina ait ya§li 

koleler keyfiyyetten haber alarak Muazz am'm Fransa kralini 

serbest birakmi§ oldugunu anlayinca hiddetlendiler ve onu 

yakalamak igin denize gemiler gikardilar. Bunlar Fransa kira- 

lina yeti§emedikleri igin kihglarmi gekerek Muazzam'in iize- 

rine yiiriidiiler. Muazzam bunlarin kar§isindan kagti ve tah- 

tadan bir kuleye iltica etti. Fakat koleler kuleye ate§ verdiler, 

Muazzam da ate§ ortasinda kaldigini gorerek kendisini de¬ 

nize atti, boguldu ve cesedi bulunmadi. 

Fransa kirali ise Dimyat’taki blitiin ailesini alarak Akka- 

ya geldi ve bir miiddet burada kalarak Filip Kayserisini ve 

sair §ehirleri in§a ettikten sonra memieketine dondii. 

Misir hiikumdari Muazzam'in katli (izerine babasinin 

kolelerinden bir Turkmen olan Izziiddin Misir’a hakim ol- 

du ve ismi §eceretuddiir olan Turk kansi ile evlendi. 

izziiddin bir miiddet hiikumdarhk ettikten sonra yiizmek 

iizere hamama gitti, karisi da kiigiik kolelerinden bir ka^ini 

gondererek onu bogdurdu. Qunkii onun kendisini oldiirmek 

niyetinde oldugunu sezmi§ti. Bu Tiirkmenden sonra onun Tiirk 

kolesi olan K u t u z yerine gegti ve Melik M u t a f a r1 adini 

aldi. Bu adam $ e c e r e t ii d d ii r'u oldiirterek cesedini ko- 

peklere atti. Ileri siirdiigii bahane, efendisinin intikamini almakti. 

Hakikatte bu kadinin, kendisini de oldiirmesinden korkuyordu. 

Yoksa onu hig oldiirmezdi. Qiinkii bu kadin giizelligi ile 

me§hurdu ve bir erkek kadar cesaret ve canhhgi ile tanin- 

mi§ti. Bu sirada Halep emiri Melik N a s i r Misir’da kole- 

lerin hiikiim siirdiiklerini ve eglence gibi birbirlerini oldiirduk- 

lerini gorerek askerlerini topladi, §am’a gitti ve harbetmeden 

sulh iginde hiikiim siirdii. 

Munga Han’in Mogol tahtma gegmesine dair 

Ci n g i z Ha rnn oglu T u § z’nin oglu B a t u} Saksin'ler 

ile Bulgar larin memleketinde bulunan karargahindan hareket 

1 Melik Muzaffer = iU-* (0. R.). 
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ederek Goyuk Hari\ gormek iizere gittigi zaman Kayalig 

§ehrinin civarindaki Al-Akmak nam yere vardigi zaman Goyuk 

Ha rim vefat haberini aldi. Bu yiizden oldugu yerde kaldi ve 

hiikiimdarlarin ogullarina elgiler gondererek bunlari etrafinda 

topladi. Bunlardan gelemeyenler, mektuplar gondererek “Batu 

igimizdeki en biiyiik prenstir. O ne yaparsa kabul ve tasdik 

ederizyy dediler. ilk once Goyuk Han1 in ogullari ile valide- 

leri olup ismi A o j u l G a n m i $ H a t u n ile birlikte Batu- 

ya geldiler ve burada yalniz iki gun kaldilar. Sonra T i m u 

N a v i n ’i birakarak geri dondiiler. Bunlar T i mu r a : “Hii- 

kiimdarlarin biiyiik kiigiik ogullari toplandiktan sonra her ne 

iizerinde anla§irlarsa sen de bizim namimiza kabul et„ dediler. 

Prenslerin hepsi toplandiktan sonra H a n ’in segilmesini 

Batu1 ya birakarak “Kendisi Han olmak istiyorsa olsun. Iste- 

miyorsa onun segecegi kimseyi hepimiz kabul ederiz,, dediler. 

Batu da su cevabi verdi : “Igimizde Munga’dan ba§ka bir 

kimseyi bu kadar biiyiik bir saltanati layiki ile idareye muk- 

tedir goremiyorum,,. Hepsi de Liyakatlidir ve miinasiptir,, 

dediler. M u n g a her akilli adam gibi oziir diledikten sonra 

onu zorla tuttular ve tahta oturttular. Batu ile diger biitiin 

prensler diz gokerek onu selamladilar. Batu da adet iizere 

kadehi aldi ve kendisine sundu. 

Araplarin 649 (M. 1251) yilimn 4 iincii ayinin 9 uncu 

giiniinde saltanata gegtikten sonra, Munga Han1 in son de- 

rece akilh ve inangli bir kadin olan anasi Sarkutani Bagi 

hediyeler vererek e§raf ve asilzadelerle dostluklar viicuda ge- 

tirmege ve iyi muamele va’di ile asileri itaate sevketmege 

ba§ladi. Bunlar Goyuk Han1 in ogullari ile anasi Aojul 

J a n m i $ 1 in gelmelerini bekledikleri sirada prensleri eglendir- 

mek igin arslanlari terbiye ile me§gul bir adam gelerek “Ben 

bir arslani avlayip oldiirmek igin ugra§tigim sirada arslanin 

pe§inde iig giinliik yol gittim ve buraya gelmekte olan Goyuk 

Han ogullarmin gadirlarini gordiim. Burada kirilan bir araba 

ile onu tamire gah§an bir geng bulunuyordu. Bu geng beni 

kendisine yardim igin gagirdi. Ona yakla§inca arabanin zirhli 

oldugunu ve harp silahlari ile doldurulmu§ bulundu^unu g'oi- 

dum. Geng adama sordum : — Bunlar nedir ? O da hayret 

ederek §u cevabi verdi : — Sen bizden olduguna gore bun- 
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larin ne oldugunu bilmez olur musun. Yanimizdaki biitiin 

arabalar aym §ekildedir. Ben de onu birakarak sana haber ver- 

mege geldim. Ne yapilacagini kendin kestir„dedi. Bunun iizerine 

Munga Han, Mangasar naminda bir, reisi 2.000 atli ile 

birlikte G oyuk Hariu\ ogullarini kar§ilamak iizere gonderdi 

ve bunlara §u sozleri soyledi : “Siz evvela Munga Han\ 

gormege geliniz, sonra ordulariniz gelsin, diye soyleyiniz,,. 

Bunlar da bu §ekilde hareket ederek bu sozleri bildirdiler. On- 

lar geldikten sonra yediler igtiler, iig giin dinlendiler, Munga 

Han da keyfiyeti onlara bildirdi. Onlar da utandilar ve higbir 

mazerette bulunamadilar. Bunun iizerine Munga Han m 

emri ile bunlar hiyanetlerine mukabil olduriildiiler. Qiinkii 

bunlar Goyuk Han in garp hukiimdan tayin ettigi Ailji- 

katai Navin\x\ yanindan ayrilmi§lardi. Bunlarla beraber 

olan diger kimseler de maglup edildiler. Munga Han daha 

sonra Kadak Navin 'x bir araba iginde getirdi, o da su^unu 

itiraf ettigi \q\n i§kenceli bir tarzda oldiiruldii. Goyuk Han- 

in karisi da aym muameleyi gordii ve o da hiikum giydikten 

sonra katledildi. Fakat ogullari Han evlatlari olduklari igin 

olduriilmeyerek her biri kendisine nezaret edecek birkag ki§i 

ile birlikte ayri ayri yerlere gonderildiler. Boylece Munga 

Han\n saltanati temelle§ti. O da Qin diyarini, yani Kata’yi 

karde§i Kublay’a verdi. Diger bir karde§ini, yani Hulabuyw 

garp memleketlerine gonderdi ve Arig Buka adini ta§iyan 

daha kiigiik karde§ini de kendi yakininda tuttu. 

Han, Katay diyari igin §u kanunu hazirladi : 

Her zengin adam yilda 15 altin dinar vergi verecek. Fa- 

kirler birer dinar verecekler. Iran diyarinda her zengin adam 

yilda 10 dinar, her fakir adam da 1 dinar verecekti. 

Onun davarlar ve hayvanlar hakkindaki emri §u mer- 

kezde idi : 

Her 100 davardan 1 tanesi alinacakti ve 100 davardan 

a§agisina malik olanlardan bir§ey alinmayacakti. 

Han biitun mahpuslara ve esirlere serbesti verdi. 

Ve putperest (?) papaslarin ve hiristiyan papaslarin ve 

rahiplerin ve musliiman alimlerin vergiden affolunmalarini 

emretti. Biitiin milletler i^inde yalmz yahudiler bu imtiyazdan 
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mahrum edileceklerdi. O devrin sairlerinden biri der ki : “Bu 
$ 

biirriyet aleminde ey yahudiy sana bir pay yoktur ve senin gibi 

sefiller igin zilletten ba$ka yolda$ bulunmazyy . 

Yunanlilarin 1562 (M. 1251) yihnda Misir’daki Turk 

koleler arasinda ayrilik ba§gosterdi. Bunlarin bir kismi §am’da 

hiikiim siirdiigii sirada Melik Nasir'a haber gondererek 

Misir’a gelmesini istediler ve Misir’i ona teslim etmegi va’d 

ettiler. O da buyuk bir ordu toplayarak Misir’a gidip hiikum 

surmek iizere Gaza’ya gitti. Onu sevmeyen Tiirkler keyfiyet- 

ten haber alinca onlar da askerlerini topladilar. Yanlarinda 

esir olarak bulunan Franklarin da getirerek atlara bindirdiler 

ve Gaza civannda Melik Ndsir ile dogii§erek onu fena 

halde kirdilar ve ancak biiyiik giigliikle Nasir ile birkag ki§i 

kagarak §am’a iltica ettiler. 

Aym yilin sonkanununda Biiyiik Leon un kizi mutekit 

kiralige Zabil (Isabel) vefat etti. Konstantin oglu kiral 

Hait urn un karisi, kiral ikinci Leon un anasi idi. Bu kadinin 

iyiligi, merhameti, tevazuu bir kimsenin tarif edemiyecegi 

yiikseklikte idi. Kendisi kadinlara mahsus manastirlara ve kili- 

selere yalin ayak gider ve dua i^in ne kadar uzun zaman 

ayakta kalirsa kalsin miitemadiyen aglardi. Allah onu da 

diger mukaddes kadinlarla beraber istirahate kavu§tursun. 

Senenin yenilenmesi iizerine yani Yunanlilarin 1563 (M. 1252) 

yihnda Kilikya kirali Haitum, biiyiik Munga Han's, hizmet 

etmek iizere gitti ve haftanin 5 inci giinii Hayat verme 

ayinine istirak ederek isa’nin salbolunmasina miisadif cuma 

giinii hareket etti. Kiral, Rum diyan umerasinin kendisini 

arkadan vurmalarindan korktugu igin Han a bizzat gitme- 

verek bir elgi gondermi§ olduguna dair rivayetler yaydi ve 

Han dan izin aldiktan sonra yola gikacagim ilan etti. Bundan 

ba§ka Rum diyarinm sultamna bu mealde mektuplar da 

yazmi$ti. Sonra kendi elgisi ile birlikte hizmetgi kiyafeti 

ile hareket ederek bir atin dizginlerini idare etti ve 

bu yolculuk esnasinda pis pa^avralar giydigi gibi sefil bir 

hayvanin sirtina binmi§ti. Kiral, Rum diyarinm biitiin §ehirlerin- 

den bu §ekilde gegti ve bir kimse tarafindan taninmadi. Fakat 

Erzincan’a vardigi zaman <;ar§idaki bir adam onu tanidi 

ve “Bu adam kiral Haitum dur„ dedi. El^i bu sozleri i§i- 
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terek atim gekmekte olan kirala dondii, suratina bir tokat 

indirdi ve ona hakaret ederek : “Budala adam, dedi, sen buraya 

kiral olmaga layikmi§sin ve burada kiral olursan sevilecekmi§- 

sin„ dedi. Bu muamele yiiziinden kirali tamyan adamin §iip- 

hesi bertaraf oldu ve kiral iberyalilarin hududuna varincaya ka- 

dar ren?ber elbiseleri kullanmaga devam etti. Ancak buraya 

vardiktan sonra kim oldugunu if§a etti. Onun memleket hari- 

cinde gegirdigi miiddet 3,5 sene siirdii. Daha sonra memleke- 

tine dondii. 
Araplarin 650 (M. 1152)1 2 yilinda Kurultay dan, yani biiyiik 

toplanti’dan sonra Munga Han'in karde§i Hulabu Bati 

memleketlerine gelmek iizere gadirlarmi soktii. Buralari Goyuk 

Han'in gondermi? oldugu Ailjikatai'm iilkeleri haricinde- 

ki yerlerdi. Daha sonra Munga Han dogu ve bati ordulari- 

nin hepsinden her 10 ki§iden 2 kijinin ayrilip harbe gitmesini 

emretti. Onun gonderdigi kiral ogullari arasinda ismi Saba- 

tay (Suntay ? Stai ?) AochuH namindaki kiigiik karde^i var- 

di. Batu Bui gay tarafindan Sibakan oglu ile Kutar, A o- 

ghul ve Kuli birgok askerlerle birlikte g6nderilmi$lerdi. To- 

runu olan Q a g a t a y T a k u d a r ve § i $ k a n ( Jijkan . ) 

B a gi (yani Han’in hem§iresi) ve B o k a Timur tarafindan 

Aviratyalilardan miite$ekkil bir ordu gonderilmi§ti. Kata memle- 

ketlerinden 1000 hane halki getirtilmi§ti. Bunlar harp aletlen 

yapmakta ve neft atmakta hiinerli idiler. Ekmekgilerin $efi olan 

K i d b o k a askerlerin ilerisinden gidiyordu. Hulabu biiyiik 

kiraligeden olan oglu $umgar (Jamgar?)’i3 4 anasi ile birlikte 

Munga Ha n ’a hizmet etmek iizere birakti. Bu oglu bir mud- 

det sonra babasina iltihak etmek iizere hareket ettigi zaman 

yolda vefat etmi§ti. O da diger ogullanndan ismi Abka (Aba- 

ka ?) namindaki en biiyiik oglunu ve A?mut ( Ba§mut ?) u 

yanina aldi. Babasi Tuli Han in zevcelerinden Da kuz (To- 

kuz?) Ha tun5 ’u yanina aldi. Bu kadin hakikaten mutekid 

bir hiristiyan kiralige idi. Bu kadin Mogollann adetince Hu- 

1 1252 olmak icabeder. 

2 Mu hi a sar'da (S. 460) §oyledir : (O- R-)* 

3 Muhtasar da (S. 461) §oyledir . M+y>- (0. R-)- 

4 Muhtasarda (S. 461) §oyledir! -1» (O. R.)* 

5 Muhtasar da (S. 461) §oyledir • j y-y R*)* 
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lab uya zevce olarak verildi ve onunla beraber hareket etti 

ve yer yiiziindeki biitiin hiristiyanlar onun sayesinde aziz oldu. 

Bunlar Araplarin 653 (M. 1255) yilina kadar yolda kala- 

rak sonra Iran’a geldiler ve aym yilin temmuz ayinda Tataria* 

rin bir ordusu birden bire Malatyaya kar§i geldi. Bu ordu 8 

yil once buraya gelen Y a s a v u r'un kumandasi altinda idi. 

Tatar askerleri koyleri ve nahiyeleri tahrip ederek evleri ve 

anbarlari yaktilar, yollarda bulduklari herkesi oldiirdiiler ve 

ordugahlarini §ehrin §imal tarafinda kurdular. 

Tatarlarin bir kismi Gubus havalisinden gegerken Makru- 

na manastirina giderek rahiplerden altin, et ve igki istediler. 

Bu zavalli ve yoksul adamlar bunlara bir§ey vermek istemedi- 

ler ve Tatarlarin gegip gideceklerini sandilar. Gergi bunlar da 

gittiler, fakat birgok Tatarlari getirerek dondiiler ve yine ra- 

hiplerin bir§ey vermelerini istediler. Rahipler vermemekte israr 

ettikleri igin Mogollar bunlara kar§i harp agtilar, manastirin 

kulesine ate§ saldilar. Burada yigin yigin amarkubha, mum, 

yag bulunuyordu ve hepsi yandi. Sonra 300’e balig olan geng, 

ihtiyar rahibi yaktilar ve buramn yerlisi olan erkek ve kadin- 

lara da aym muameleyi gosterdiler. 

Bu yil iginde bu satirlarin muharriri Gubos piskaposu 

idi ve Angur adini ta§iyan patrik Mar Dionysius' un inti- 

habinda Mar Savma oglu manastirinda hazir bulunuyordu. 

Kendisi ile birlikte iki tilmizden yani Domninaya yerlilerinden 

Farac ile sivil bir karde§ olan (?) Luaznaya'h Kavma 

bulunmakta idi. Farac kendini kuleden Tatarlarin tarafina atti 

ve tatarlar ona dokunmadilar. Fakat kisa bir miiddet sonra 

kendisi oldu. Kavma ise ate§ iginde yandi. Ihtiyar bir adam 

olan Tabib Ahron, piskaposun babasi idi1 ve kiigiik oglu 

olan Savma oglu ile Marga koyiindeki hububat anbarinda bu¬ 

lunuyordu. Tatarlarin hiicumu uzerine sair koy halki ile birlikte 

manastira kagmak istedi. Fakat obiir taraftaki daga tirmana- 

rak Firat’in kiyilari iizerindeki muhkem bir kayahkta gizlendi 

ve burada kiigiik oglu ile birlikte 40 giin kadar gizli kaldi. 

Nihayet Tatarlar glttiler ve yalniz bir katin nehir iginde bog- 

dular. Bar Rama denilen yerde de bir takim miilteciler bulunu- 

1 Yani bu eserin muharriri Abu’l-Farac’in babasi idi. 
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yordu. Bunlar geceleri gikiyor ve kendileri ile hayvanlari igin 

gida tedarik ediyorlardi. 
Araplarin 647 (M. 1249) yilinda Musul emiri Bedreddin 

Lulu anlatacagim sebepten dolayi Kardu’nun bir §ehri olan 

Gazarta’da hiikiim surdu. Atabeg Zangi'nin ogullarimn neslin- 

den gelen Gazarta (Cezire) emiri Melik Muazzam, Bedr ed- 

din in kuvvetli oldugunu ve icabinda yardim temin edecek, 

icabinda zarar verebilecek bir orduya malik oldugunu gorerek 

onunla dost olmak istedi ve Bedreddin in kizini oglu Melik 

Mes'ud'a zevce olarak aldi. Fakat §eytan eseri olarak Mes- 

ud, Bedreddi n’in kizindan biitiin kalbi ile nefret etti. Baba- 

si Muazzam ona nasihat ederek nefretini belli etmemesini 

istedi, Fakat Mes'ud bunu yapamadi. Kiz, babasi olan Bed¬ 

reddin aleyhinde soylenmege ba§ladigindan babasi haber 

conderdi ve onu aldirdi. Kisa bir zaman sonra Muazzam 
o . a 

oldii ve oglu Mes'ud yerine gegti. Bedreddin biiyuk bir 

takim talepler ile onu taciz ediyordu ve ona “Filan kadinin 

boynundaki gerdanligin filan ta§mi ve filan cariyeyi ve buna 

benzer §eyleri isterim,, diyordu, Mes'ud istenen her §eyi ver- 

dikten sonra nihayet §u sual ile kar§ila§ti: Biz Nisibis e kar§i 

harbettigimiz sirada siz Gazarta yi hakikaten sattiniz mi ?„. 

Mes’ud’da §u cevabi verdi: “Sizden her§eyi aldim, fakat salta- 

natimi size vermek istersem dahi bunu yapamam,, . 

Bunun iizerine Bedreddin asker topladi, Gazarta ya 

kar§i ordugah kurdu ve bahis mevzuu ettigimiz senenin 6 nci 

ayinin 24 iincii giinunde harbe giri§ti. Mes'ud kendi hayatina 

dokunulmayacagina dair soz istedi, Bedreddin de ona Pa- 

rah kalesini vermegi va’d ederek ailesini ve zevcelerini alarak 

buraya gitmesini istedi. Mes'ud razi oldu, o da buradaki 

muhafizlari ve muharipleri gekti. 
Bedreddin, haremagalarindan birini gondererek Me s'- 

u d'a zincirler vurdurdu, onu geceleyin Gazarta’dan gikararak 

bir kayiga yerle§tirdi ve kendisini Musul’a gondermek uzere 

yola gikardigmi iddia etti. Bedreddin, Mes'ud ile beraber 

gonderdigi denizcilere ve kolelere onu Dicle’de bogmalarini, 

sonra kayiga birakarak Suriye’ye kagmalarim emretmi§ti. Bun¬ 

lar bu i§i yaptiktan sonra Mes'ud'un kendisini nehre atip 

bogulmu§ oldugunu iddia edecekler ve “Efendimiz Bed red- 
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din in onun yiiziinden bizi cezaya garpmasindan korktugumuz 

igin kagtik,, diyeceklerdi. Bunlar da Mes'ud'u alip Dicle iize- 

rinde hareket ettiler ve aldiklari emri tatbik ettikten sonra 

Suriye’ye kagtilar, yukarida anlattigimiz gibi bir takim §ayia- 

lar yaydiktan sonra Musul’a dondiiler. Bunun iizerine B e d- 

reddin, Gazarta’ya giderek senenin 7 inci ayinin 11 inci 

cuma giinii burasini zaptetti. Bu §ehir Rumlar tarafindan degil, 

Maaddtler (yani gogebe Araplar) tarafmdan kurulmu§tur. Bun- 

lara Omer ogullari denir ve onun igin buraya ibn-i Omer 

Ceziresi adi verilmi§tir. 

Bu sirada tran’daki biiyiik Ceyhun nehrini gegmekte olan 

tacirler fakirlerin elbisesini giyen bir zavalli adama rastgeldi- 

ler. Bu adam kayikgiya “Ben Sultan Celaleddin Harezm- 

$ a h'im. Gerpi Kiirtlerin beni Amid daglarinda oldiirdukleri 

soyleniyor, fakat oldiinilen ben degildim. Belki esvabgma$imdi. 

Senelerden beri bu kiyafetle dola$iyor ve ya$iyorum„ dedi. 

Yolcular korkarak onu yakinlarda bulunan Mogol e§rafina 

gotiirdiiler. Mogollar da bu adama §iddetli i§kenceler yaptilar. 

Fakat bu adam soyledigi sozlerden donmedi ve son nefesini 

verinceye kadar “Ben oyum, yani Celaleddin im „ dedi. 

Yunanlilarin 1565 (M. 1254) yilinda elgiler Konya’daki 

Sultan izziiddin’e sik sik gelerek biiyiik Han a hizmet etmek 

iizere (yani onun hakimiyetini tanimak igin) bizzat yola gikma- 

sim, aksi takdirde Mogol askerlerinin memleketini istila edip 

tahrip edeceklerini bildirdiler. Igeridekiler ve di§andakiler onu 

gitmek igln te§vik ettiklerinden o da zorla Sebastia’ya kadar 

gitti ve burada kendini, i§ret ve sefahate ve tiirlii tiirlii ihti- 

raslarini tatmine verdi. Qiinkii bir kadin veya kiz hakkinda 

yahut e§raftan ve halktan birinin oglu hakkinda bir §eyler ha- 

ber aldi mi bunlan zorla getirtir ve lrzlarma tecaviiz ederdi. Bu 

yiizden e§raf kendisinden nefret ediyer ve karde§i Ruknud- 

din in tebaasi olmagi ozliiyorlardi. izziiddin keyfiyctten 

haber alinca korktu ve Konya’ya donerek kiigiik karde§i Ala- 
eddin i Han in yanina gitmek ve Han i selamlamak iizere 

hazirladi ve bu karde§ine yazdigi bir mektubu verdi. Mek- 

tupta §u sozler soyleniyordu : “Benim gibi bir sultan olan 

kiigiik karde§im Ala e d dini size gonderiyorum. Benim biz¬ 

zat gelmege imkan bulamamakli^imin sebebi atabegim Cel a- 
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led din Karat ay in vefat etmi§ olmasidir. Garp tarafindaki 

bir du§manim da bana kar§i hareket etmi§tir. Ba§ka bir zaman 

muhakkak ki kendim gelecegim,,. 

Kiiglik karde§i, yanmdaki e§raf ile hareket etmesinden 

sonra yolda e§rafin gadrine ugrayarak vefat etti. izziiddin 

ve Rii knuddin Konya’da kalmi§lardi. Izziiddin kiigiik 

karde§inin vefatmi haber aldiktan sonra saltanatta ortagi olan 

karde§ini yakalayip oldiirmek ve boylece saltanati kendine 

hasretmek istedi. E§raf bunu anliyarak Rii knuddin i kagir- 

dilar. Denildigine gore bunlar Rii knuddin e a§gi elbiseleri 

giydirdiler, ba§ina pi§mi§ etle dolu bir sini koydular ve onu 

geceleyin saraydan bu kilikla gikararak bir ata bindirdiler ve 

bir gece Kayseri ye vardirdilar, burada onu tahta oturttular 

ve askerlerinden birgoklari etrafinda toplandilar. Rii knii d- 

din bu askerleri alarak karde§i Izziiddin ile harbetmek 

uzere hareket etti. Izziiddin de onunla kar§ila§mak (izere 

yola gikti ve karde§ini tekrar maglup ederek esir aidi ve onu 

Davalu adh kalede hapsetti. 

Yunanlilarin 1566 ve Araplarin 653 (M. 1255) yilinda 

Ismailllerin reisi olan A l a e d d i n, §irkuh yani Arslan dagi 

adini ta§iyan kalede katledildi ve onun oiumiinden sonra oglu 

Riikniiddin yerine gegti. Hulabu bu adama haber gonde- 

rerek §u sozleri bildirdi : “Senin bize kar§i niyetin temiz ise 

ve bizimle dostluk ve bari§ iginde ya§amak istersen butiin 

kalelerini yik ve bizzat bizim tarafimiza gel. Yoksa harbe 

hazir ol„ . Bunun iizerine Rii knii d din iginde levazim bulun- 

mayan 5 kaleyi yiktirdi. Qunkii bu kalt.lerin Tatarlara muka- 

vemet etmesine imkan yoktu. Daha sonra Hulabu ya §u 

cevabi verdi: “Emrinizi k)smen ifa ettim. Yava§ yava§ diger 

kaleleri de yiktiracagim,,. H ul abuy Rii knii d di n’in bu hile 

ile vakit kazanmak istedigini anlayarak Kid Bu/cay\, §ah- 

dair (§ahdiz) adini ta§iyan kaleye kar§i gonderdi. O da bu 

kaleyi iki giinde aldi ve onun etrafindaki diger 3 kaleyi de 

zaptetti. 

Bunun iizerine R ii k n ii d d i n fakir bir ailenin oglunu 

alarak ona §ahane bir hil’at giydirdi ve bir rehine olmak iizeie 

hukumdarin yanina gonderdi. Hulabu bu gocugun sahte bir 
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evlat (yani Riikniiddin’in evladi olmadigim) anlamakla beraber 

bunu a^iga vurmadi ve bu c^ocugu izzetii ikram iginde geri 

Qevirerek §u sozleri bildirdi : “Biz senin oglunu degil, kendini 

istedik,,. Daha sonra R ii k n ii d d i n hakiki karde§ini gon- 

derdi ve $ i r an $ a h adli bu adamla birlikte 300 atliyi yola 

Cikardi. Hu lab u atlilari alarak Kazvin’e gonderdi ve Riik- 

n ii d d i n ’in karde§ini iade ederek bizzat Rukniiddin ’in 

gelmesi icap etiigini soyledi. Mesihin do£um giinii R ii k n ii d- 

d i n, H u l a b u ’ya gitmek iizere hareket ettigi zaman koleleri 

hangerlerini gektiler ve “Gidersen seni oldiiruruz,, dediler. O da 

keyfiyeti boylece Hanlar ham’na bildirdi. H u l a b u da §u emri 

verdi : “Kendini bunlara kar§i koru ve bize gelmiyecegini 

anlat. Biz bunlann hepsini kiligtan gegirecegiz ve sen ya§iya- 

caksin,,. R ii k n ii d din de bu emri kabul etti. 

Rukniiddin bir ak§am ogullari ve ailesi ile birlikte 

gelerek Hanlar ham tarafindan muhte§em bir surette kabul 

olundu ve izzet-u ikram iginde Kazvin §ehrine gonderildi. 300 

atliya gelince, Mogollar bunlari gizlice oldurduler ve R ii k- 

n ii d d i n’in ikamet ettigi kaleye de hakim olarak Maimundur 

adini ta§iyan bu kaleyi tahrip ettiler. Alamut namindaki 

kuvvetli kale de aym akibete ugradiktan ba§ka Gerdkuh adini 

ta§iyan ve ufkun kalpgahinda bulunan kale de aym akibete 

ugradi. Tatarlar bu civardaki diger 50 kaleyi de aldilar ve 

hepsini tahrip ederek yiktilar ve iglerinde bulunanlari oldurdu¬ 

ler. Bu mubarek zaferler sayesinde Ismaililerden korku ve 

deh§et iginde ya§ayan Arap ve Hiristiyan hiikumdarlar kurtul- 

dular. Qunkii Ismaililer hangerler ta§irlar ve masum kam 

dokerlerdi. 

Rukniiddin, Hulabu nun §ahsina gosterdigi lutuf lari n 

samimi oldugunu gorerek ona agik bir cesaretle §u sozleri 

soyledi: “Ya§adigim bu giinler sizin iyiliginiz sayesinde omrii- 

me ilave edilmi§tir. Sizden ricam bu giinleri ho§ga ge$irmeme 

miisaade etmektir,,. Hulabu da bu adama vafir miktar altin 

ve giimii§ verilmesi igin hazinedanna emir verdi. R ii k n ii d - 

d i n bunlari alarak yemege, igmege ve eglenmege koyuldu. 

Mogol kizlarindan birini sevmi§ ve Hulabu bu kizin ona 

zevce olarak verilmesini emretmi§ti. Bir giin §arap i^tigi sirada 

Aba l - Farac Tarihi 36 
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ut galan san’atkara emretti, o da iran dili ile yazilan §u kit- 

ayi soyledi: 

Size bir hastamn tabibe gelmesi gibi geldim 

Sizi, ey Hanlar ham, gorerek omiir kazanmak igin geldim 

Size baginizin sihhat veren meyvesini derlemek igin geldim 

Siz olmasa idiniz sizin yurdunuza hangi sermaye ile ge- 
lebilirdim ? 

Hulobu bu misralan dinleyerek ho§nut oldu ve Rtik- 

nii d d i n ’ e kar§i muhabbeti artti. 

Bunun iizerine R ii k n ii d d i n> M u n g a Ha n’in yiizunii 

gormek igin bir pukdane (yani kumanda, miisaade yahut ruh- 

satname) istedi. Hulabu da onunla beraber gidecek bir elgi 

tayin ederek yola gikardi. Riiknuddin yoi uzerinde elgi ile 

kavga etti ve ondan son derece nefret etti. O kadar ki Man¬ 

ga Han in karargahina vardiklari zaman el^i Riiknuddin i 

kotulemi§ ve kendisi bu yiizden oldurulmu§tu. Daha sonra 

verilen bir emir ile ismaililer in erkek, kadin biitiin neslinin 

ortadan kaldirilmasi istendi. 

Aym yil iginde Tatar askerleri kumandani B a§ii (Baju?) N a- 

v in Erzenurrum’a dogru hareket etti ve agustos ayinda Sultan 

tzziiddi n ’e bir elgi gondererek ki§i gegirmek igin kendisine 

bir yer gostermesini istedi. Qiinkii her yil ki§i gegirdigi Mujan 

iilkesinde Hanlar ham ve Mun g a Ha n’in biraderi H u l a - 
b u ki§lamak niyetinde idi. H a i t u m , Biiyiik han in nez- 

dinden Baju ile birlikte gelmi§ ve eyliiliin birinci giinune 

miisadif cuma gunu memleketine girmi§, hiristiyanlar bu yiiz- 

den son derece sevinmi§lerdi. Sultan ki§lamak igin Baju ya yei 

vermek istemiyordu. Onun igin bu adama kar§i hakaret etmi§ 

ve onun kendisinden daha biiyiik bir reis tarafindan, hatta 

efendisi tarafindan kovulmu§ olduguna dair aldigi malumat bu 

§ekilde hareket etmesine sebep olmu§tu. Izziiddin bu adam 

ile harbetmek iizere hazirlandi. Baju da geldi ve sultan ile 

Konya ve Aksaray arasindaki Depo (yahut Han ?) civarinda 

kar§ila§ti. Baju maglup edilerek Nineva hududundaki ig iilkeie- 

rine dogru kagti. Rum diyari ordusunun ba§inda Yavta$ Bey- 
lerbey bulunuyordu ve muharebede maktul dii§mu§tii. Baju 
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Navin, Ruknuddirii hapisten gikararak Yunanlilarm 1577 

(M. 1256) yilinda Rum diyari sultani ilan etti. 

Izziiddin bulundugu yerden H u l a b u ya bir sefir 

gonderdi ve B a j u’dan §ikayet ederek kendisini saltanatindan 

ve atalarinin mirasindan mahrum etmege ugra§tigim soyledi. 

H u l a b u da bir yarlig, yani bir pukdane (§ahane bir ferman) 

gonderdi ve memleketin iki karde§ arasinda taksim olunacagi- 

ni bildirdi. Bu yiizden Yunanlilarm 1568 (M. 1258) yilinin ba§- 

lamasi iizerinde l zziiddin saltanata avdet etti ve Konya’ya 

geldi. Rukniiddin de Baju ile birlikte deniz sahili iizerin- 

deki Bitinia havalisindeki ki§lak!ara gitti. / z z ii d d i n, Baju’- 

dan korktugu igin bir ordu hazirlamaga ba§ladi ve Kiirtlerden, 

Maaddilerden ve Tiirkmenlerden bir ordu hazirlamak iizere 

T u g r Ha pa (Tugr Balaba ?) narmnda bir kolesini Malatya 

tarafina gonderdi. Bu kole buraya vararak Zait kalesine gitti 

ve Kurt e§rafindan iki$ini gagirtti. Bunlarin biri Belas oglu £e- 

refiiddin A h m e d idi ve Malatya’yi ona vermi§ti. Digeri 

§erefiiddin M e h m e d idive §eyh Adiy’in oglu idi. Ona 

da Zait kalesini vermi§ti. 

Belas oglu Malatya halki tarafindan kar§ilanmami§ti. 

Qunkii bunlar R ii k n ii d d i n’e biat etmi§lerdi. O da Malatya- 

lilara kar§i harp agti. Halk bu yuzden biitun ki§i eziyet iginde 

gegirdi ve ortaklikta kitlik ba§gosterdi. Bir bugday kepizesi 

sultanm sikkelerinden 120 tane ile satiliyordu. Malatya halki 

bu hale tahammiil edemeyecek raddeye gelince Belas oglu na 

kar§i kiyam ettiler ve taraftarlarindan 300 kadar ki§iyi oldiirdii- 

ler. O da kagarak Klaudia havalisine gegti ve Asya Manastiri- 

ni, Madik manastirini, Hosanna haftasinin ilk giiniinde yani 

nisanin birinci giiniinde yakti, etrafi tahrip ettikten ba§ka, Gu- 
A 

bos havalisini de tahrip etti, sonra Amid’e kar§i hareket.etti 

ise de Maiperkat emirinin yeti§mesi iizerine maglup edildi ve 

oldiiriildii. 

§eyh Adiy’in oglu olan diger kole Zait kalesine giderek 

kale ahalisini birgok eziyetlere maruz biraktiktan sonra zevce- 

lerini (Karde§lerini ?) alarak Sultan / z zii dd i n’e yardim etmek 

iizere Kemah tarafina y iiriidii, fakat An gur ak Navin'm 

askerleri kendisine yeti§tiler ve onu oldurdiiler. Sultan izziid- 
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din kendisine yardim etmek iizere gelen Kiirtlerin akibetini 

ogrenince ordusunun kumandanini Malatya’ya gonderdi. Bu 

zatin adi A l i Bahadur idi. Kisa boylu, bigimsiz, fakat 

kuvvetli bir muharip ve harp tabiyesine vakif bir askerdi. 

Malatya ahalisi bu zati gok iyi kar§iladilar ve bu zat halka ve 

memlekete yardim ederek yollari agti ve her taraftan bugday 

gelmege ba§ladi. Bu sirada Malatya’mn etrafmdaki daglar, te- 

peler, vadiler Tiirkmenlerle ve Agagralar ile (Ajazay’lar ile) 

dolmu§tu ve bunlar her tarafi yagma etmekte idiler. Hisn-i 

Mansur civanndaki bir tek koyden 7,000 okiiz, inek, di§i ve 

erkek merkep, 45.000 koyun ve kegi almi§lardi. Sonra Madik, 

Mar Asya, Mar Dimat manastirlarini da zaptetmi§ler ve bun- 

lardan yigin yigin e§ya ve mallar alip gotiirmuslerdi. Ali 

Bahadur bunlari bizzat takip ederek memleketten kovmu§ 

ve bunlarin § u t i (Juti ?) B e y ismindeki reisini yakalayarak 
Masara kalesine kapami§ti. 

Malatya ahalisi bu suretle sulhtan istifade ettikleri sirada 

Baju ile ordulari Bitinia’nin ig taraflarindan hareket ederek 

nisan ayi iginde Galatia ve Kapadokya havalisinde yayildilar 

ve kalelere hiicum ederek buralan Riiknuddin'e, teslim 

etmek istediler. Bunlar Ablastayn bolgesine gelerek buradaki 

biitiin halkin kanini doktiiler, 7.000 ki§iyi oldiirduler ve geng 

erkekler ile geng kizlari esir alarak gotiirdiiler. Bunlar eyliil 

ayinin bedr-i tarn giiniine miisadif cumartesi gunii Malatya’ya 

vardilar ve Bahadur, Gahtay’a kagti. Bunun iizerine B aju 

Malatya halkinin Rukniiddin'e biat etmeleri igin bunlara 

andlar igirdi ve buradan yigin yigin dinarlar aldi. Baju §e- 

hirde Riikniiddin' in kolelerinden olan Fahriiddin 

Ay as' i birakarak Zait kalesine gitti. Qunku Hanlar ham 

H u l a b u ’dan azaml siiratle Bagdad’a gelmek igin emir 
almi§ti. 

Yunanhlarm 1599 (M. 1258) yilinin sonbahar mevsiminde 

Baju Navin Musul’a geldi ve memleket zarar vermedi. 

Qunku Musul emiri olan Bedreddin oglu M elik$ah, 

H u l a b u'y a tazimatim sunmak iizere yaptigi seyahatten he- 

niiz d6nmii§tii. Celaleddin Harezm$ah ’in kizi T ii r- 

kdn ona zevce olarak verilmi§ ve Mogol elbiseleri ile onunla 

birlikte gelmi§ti. Fakat biitiin memleket halki Baju ’nun gegip 
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gitmesine kadar §ehre iltica ederek kendilerini gizlediler ve 

B a j u ’nun Firat’i a§masi iizerine A l i Bahadur geri do- 

nerek Malatya’ya geldi. Fakat ahali Riiknuddin'z biat 

ettikleri ve B a j u ’dan korktuklari igin §ehrin kapilarini yiizii- 

ne kapadilar. O da Agagralar dan bir ordu toplayarak §ehre kar§i 

harp agti ve §ehir harp ve kitlik yiiziinden buyuk eziyetler gekti. 

Bir merkep yukii tuz, sultanin beyaz sikkelerinden 400’u mukabi- 

linde satiliyordu ve bir merkep yukii bugday 70 sikke muka- 

bilinde aliniyordu. §ehir halki aglik ve esarete daha fazla 

tahammiil edemedikleri igin bir gece kalktilar, §ehrin kapilarini 

agtilar, Bahadur u ve yanindaki Agagrahlan igeriye aldilar. 

Bahadur geceleyin camilerin minarelerine miinadiler ^ika- 

rarak Araplara ve hiristiyanlara sulh ilan etti. Ve bir§eyden 

korkmamagi, giinkii halka kar§i deg-il, fakat e§rafa kar§i hare- 

ket edecegini ilan etti. 

Ertesi sabah Bahadur, Riiknuddinxu kolesini ya- 

kalayarak hapsetti ve § a h a b A r i d\ bir merkebe bin- 

direrek §ehirde dola§tinp maskara ettikten sonra onu oldiirttii. 

Muin Igdi$ (yahut Igri$) Ba$i namindaki bir adamin boy- 

nuna pamuktan bir kafa ve kopek bigiminde diger bir kafa 

baglayarak sokaklarda dola§tirdiktan sonra onu da oldurttii. 

Kalavyan ismindeki Rum papasi ile karde§i Basil ve 

Manil ve oglu Kir Yavri aym §ekilde 61diiriilmii§lerdi. 

Bunlarin hepsi de hukuk ilmine vakif kimselerdi. Bunlarla beraber 

Kiirt emiri olan §ihab Is lav o gull ar i' nin ugu oldiiriil- 

mii§lerdi. Boylece adam oldiirmek i§i bitmi§ ve §ehir nisbeten 

sulha kavu§mu§tu. Fakat §ehrin kapilari agildiktan sonra kitlik 

busbutiin artti. Qiinkii memleket tarn manasi ile gole d6nmii§tii 

ve Tiirkmenlerin yollari istila edip e§kiyahk etmeleri yiiziinden 

de bir taraftan da bir§ey gelmiyordu. Bir^ok kimseler ogulla- 

rini ve kizlarini Agagralara sattilar, digerleri eski ayakkapla- 

rini sularda yumu§atarak kaynatip yediler. Bir kadinin oglunu 

oldiiriip etini pi§irdigi ke§folunmu§, kadin yakalaninca oglunun 

etini ancak oiiimiinden sonra pi§irdigini yemin ederek anlat- 

mi§ti. Bir takim kadinlar olii bir kadinin etini keserken goriil- 

mii§ler ve bunlar kestikleri etleri pi§irip yemi§lerdi. 

Bahadur ilerleyen Tatarlarin kar§isinda miidafaada bu- 

lunamayacagim anlayinca §ehri birakarak Sultan I z z ii d d i ri- 
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in yanina kagti ve Hii s ey i n J ob an' 1 ve A n d r i o s oglu 

Bar S a v m a'yi birlikte goturmu§ ve bunlari yolda oldiir- 

mu§tii. Kitlik sirasinda Gubos genglerinden bazi hiristiyanlar 

Gazarta’nin Ebra koyiinde isyan ederek kendileri gibi hiristi- 

yan olan karde§lerini soyup 61durmii§ler ve bu sayede yiyecek 
bulmu§lardi. 

Bu sirada Nineva kirali Kalavyan oglu Teodor, 
Nipi adini ta§iyan §ehirde hasta dii§tii. Olecegini anlayinca patrik 

i4rsenzus’u gagirtai ak oglu Kalavyan in yeti§tirilmesini ona 

emanet etti. Qiinku gocuk heniiz kuguktu ve bu sirada Mihail 

naminda bir generalin elinde idi. Bu general P alaiolo go s 

adi ile maruftu. Kiral Teodor bu generalin isyan gikararak 

saltanati zorla ele gegirmesinden korkuyordu. Nitekim boyle 

olmu§tu. Onun igin generallerden biri olan G adi no s u Mi- 
hail'in ya§amakta oldugu Selanik’e gonderdi ve ona zincir vu* 

rarak kendisine getirmesini istedi. G a d i n o sf Mihail’e §u sozleri 

soyledi: “Senin kiral olacagini biliyorum. Fakat bir hile olmak 

(izere sana zincir vurulmasina razi ol ve benimle birlikte kira- 

la gel. Kiral senin itaat ettigini goriince seni serbest birakir 

ve §anini yukseltir,, . Mihail de bu §ekilde hareket etti ve zin¬ 

cir iginde kiralin yanina gitti. Kiral onun §ikayet etmedigini, 

bil’akis ona kar§i minnet gosterdigini gorerek onu serbest bi- 

rakti ve gen$ oglunun terbiyesini patrikle payla§masini istedi. 

Birkag giin sonra kiral oldii ve onun vekili olup aym zaman- 

da kiralin hem§iresi olan Kira B a l v i n a’nin damadi olan 

M u z a l o n kiral 1 alarak Manisa manastirina gotiirdu ve bu- 

rada yatan atalannin yanina gomdii. M u z a l o n, manastirda 

birkag giin kalarak olen kiralin kiz karde§i olan kaynanasi ile 

tertibat yapmak ve kirallik mevkiine gegerek karsi gelen e§- 
rafi oldiirmek istedi. 

Bu tertibatin meydana gikmasi iizerine Mihail ile taraf- 

dari olan e§raf, emirleri altinda bulunan Frank askerlerinin Ma- 

nastira gidip Muza l on' u bulmalarini ve kih^lari ile parga 

parga etmelerini istediler. Bunlar Muzalon'u kilisede dua 

eder vaziyette bularak parga parga ettiler. Rumlar hep birden 

en yiiksek sesle “Fiukumdarimiz Mihail Palaiologos 

ya§asm„ diye bagirdilar ve hepsi de Nicaea’dan kalkarak geng 

Kalavyan'\ yakaladilar ve onu bir kaleye hapsettiler. Katil 
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hadisesi yiiziinden muahazelerde bulunan patrik Arseni- 

u s ’u surgiine goaderdiler ve Pontus denizinin adalanndaki 

bir manastira kapadilar. 

Mihail kisa bir zaman igin hiikiim siirdiikten sonra 1s- 

tanbul’a kar§i hareket igin karar verdi. Qiinkii burada Frank 

kirali Bodvin’in kumandasi altinda kiiguk bir ordudan ba§ka 

bir§ey bulunmadigini haber almi§ti. Mihail seyahati esnasin- 

da Efes metrepoiidi Nikeforos'u getirtti ve onu Kalyopoli 

(yani Gelibolu) §ehrinde Arsenius’un yerine patrik yapti. Sonra 

buradan hareket ederek Istanbul's kar§i ordugahini kurdu, fa- 

kat istanbul’u zaptedemedi. Qiinkii ahali ile askerler surlar 

iizerinde sebat ederek §iddetle muharebe ettiler. Mihail mu- 

vaffak olamayacagini anlayinca §ehri birakip geri dondii. 

Kisa bir zaman sonra Akka §ehrinde bulunan ve Bun- 

dukiya yani Venedikli adi ile tanilan Frenk tacirleri Janabiz, 

yani Cenevizliier ile dovii§mege ba§ladilar ve Pizanayalar Ve- 

nediklilere yardini ettiler. Diger memleketlerdeki Venedikliler 

keyfiyetten haber alinca arkada§larinin yardimina gecikmeden 

ko§tular ve istanbul’da bunlardan biri de kalmadi. Mihail 

bu sirada bir uydurma haber yayarak bir kalenin kumandani 

olan tarafdarlarindan birini isyan izleri gostermegi tavsiye 

ederek kiral B o d v i n ’e bir ordu gondermesi igin miiracaat 

etmesini ve kaleyi kendisine devretmesini istedi. Kale kuman¬ 

dani bu §ekilde hareket ederek B o d v i n ’i igfal etti ve yan- 

h§ yola saptirdi, Bodvin yanmda bulunan kiigiik orduyu 

gonderdigi igin Mihail derhal faaliyete ge^erek §ehre kar§i 

ordugahini kurdu. Mihail §ehir halkindan bazilarini igfal 

ederek bunlarm Biiyuk Konstantin zamanindan beri agil- 

mayan eski bir kapiyi agmalarini temin etti. Boylece Rumlar 

igeri girdiler ve §ehri kiligtan gegirdiler. B o d 71 i n ’in kendisi 

ve ailesi kiigiik bir kayiga binerek kendilerini gii^lukle kur- 

tardilar ve Frenklerin tarafina kagtilar. Boylece Istanbul 53 yil 

Franklarin elinde kaldiktan sonra tekrar Rumlarin eline gegti. 

Gayri me§ru patrik Nikeforos'z gelince uzun bir zaman 

ya§amayarak gabucak oldii ve Mihail onun yerine Edirne 

patrigi Romanos ’u tayin etti. Bu adam yukselir yiikselmez 

bir takim rezaletlere kari§arak atildi. Bunun iizerine kiral Mi¬ 

hail, patrik Arsenius’u surgiinden getirtti ve kiralin oglu 
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Kalavy an’] hapisten gikanp babasinin saltanatini kendisi- 

ne devretmegi ve kiligla aldigi Istanbul’u kendi nefsine nas- 

redecegini va’d etti. Bu yiizden patrik ona dua etti, onunla 

ban§ti ve patriklik tahtina tekrar oturdu. 

Bunun iizerine Mihail patrigi kuguk dii§iirdii, kotiiluk 

iizerine kotiiliik i§ledi ve Kalavy an ’1 hapisten gikarip ki- 

ral yapacagina gozlerini gikardi ve kor etti. Patrik keyfiyeti 

anlayinca tekrar makamini terketti ve mahpesine dondii. Kiral 

da ismi J o s e f (?) olan bir arhimanderiti getirerek patrik ilan 

etti. Bu adam hala kilisesinin ba§indadir. Bu fenaliklar ki§ 
giinlerinde Malatya’da duyuldu. 

Babilin, yani Bagdad’m zaptina dair 

Hanlar ham H u l a b u Bagdad’a gitmis, B a j u da Ro¬ 

ma diyarindan buraya gelmi§ti. Bagdad askerleri §ehirden qi- 

karak harp meydamnda Tatarlar ile kar§ila§mak istediler. Bun- 

larin ba§larinda bulunan kumandanlar §u kimselerdi: Ismi 

i b n K u r a r olan Kurt B iiy ii k E m i r ve halifenin bir kolesi 

olan Kiigii k Daviddar. Iki taraf muharebe etmeden 23 gun 

kar§i kar§iya durdular. Daha sonra Araplarin 1 inci ayimn 8 

inci ve haftamn 4 iincii giiniinde B a j u N a v i n ve askerleri 

Bagdad’in garp tarafindaki Ahmedin mezari diye tanilan yere 

yakla§tilar (Hadise Araplarin 656 [M. 1258] ve Yunanhlarm 

1569 yilinda vuku bulmu§tu). Bunun iizerine Bagdad askerleri 

de yakla§tilar ve iki ordu harp meydamnda kar§ila§tilar. B a- 

juNavin'in askerleri kirilmi§ ve Bagdad askerleri §anli 

bir zafer kazanmi§lardi. Emir Suleyman ^a/zile ordusu 

Bagdad surlan iizerinde idi. 

Ak§am oldugu zaman ihtiyar bir adam olan i b n K u r a r 

geng bir adam olan Daviddar ’a §u sozleri soyledi: “Bu 

defa Allah bize yardim etti, muzaffer olduk. Evlerimize gidip 

dinlenmek hakkimizdir. Sonra tekrar hareket eder ve hiicuma 

gegeriz,, . Geng adam gitmek istemedi ve ikisi de geceyi di§a- 

rida gegirdiler. Bagdad askerleri algakga bir yerde karargah 

kurmu§ olduklari igin Tatarlar Dicle’nin aktigi buyiik bir ka- 

nalin kiyilarinda bir gedik agtilar ve Bagdad askerleri, gece 

yansi siralarinda su altinda kaldiklanm gorerek sulardan kag- 

maga ba§iadilar ve onlarin oklari, yaylan, kiliglarimn kinlari 
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su iginde kaldi. Gun dogdugu zaman H u l a b u ’nun kuman- 

dasi altindaki Tatarlar geri geldiler ve muharebe haftanin 5 

inci giiniiniin 9 uncu saatine kadar devam etti. Bagdad asker- 

leri yenilmi§ler, nagar vaziyete dii§mii§ler, I bn Kurar maktul 

dii§mii§ ve Daviddar kagarak §ehre girmi§ti. 

Bunun iizerine Baju ile askerleri ordugahlarini Bagdad’- 

m bati tarafinda kurdular. Hulabu da §ehrin §ark tarafinda 

bulunuyordu. Araplarin ilk ayinin 18 uncu giiniine miisadif 

haftanin ikinci giinii Bagdad’a kar§i harp bilhassa halife sara- 

yinin mukabilinde en buyuk §iddeti peyda etti. Sefil bir adam 

olan halife Mustasim ye’s iginde kalarak veziri olan Aik ami'- 

yi ve Darnus oglu Necmeddin Abduljani ve katolikus 

Mar Maki kay\ gagirarak bol bol altin ve §ahane mallar ve 

Arap atlari alarak mahpus olan Tatar elgilerini hil’atler ile siis- 

lemelerini ve kendilerine mebzul hediyeler vermelerini ve hep 

birlikte Hanlar haninin yanina gitmelerini soyledi. Bunlar Ha- 

lifenin ogullarinin ve kizlarinin selameti igin soz isteyecekler 

ve vuku bulan hadiselerin ancak fena mu§avirlerin eseri oldu- 

gunu soyleyerek oziir dileyeceklerdi. §ayet Hanlar ham kendi- 

lerini affeder ve hayatlanni bagi§larsa onun kolesi olacaklar 

ve kendisine vergi veren tebaa olmagi kabul edeceklerdi. 

3u adamlar Hanlar haninin yanina giderek elgilik vazife- 

sini yaptilar. Hulabu onlari yaninda alakoyarak Halifenin ta- 

rafina avdet etmelerine miisaade etmedi ve muharebeye daha 

biiyiik bir §iddetle devam etti. Tatarlar Ajanmi kuiesinde bii- 

yuk bir gedik agtilar ve ilk ayin 2 inci cuma giinii §ehre gir- 

diler. Fakat §ehirliler galip gelerek onlari tekrar piiskiirttiiler. 

Ertesi giin, yani cumartesi giinii Tatarlar daha biiyiik §iddetle 

hiicum ettiler ve biitiin surlara hakim oldular. Bagdad ahalisi 

kagtilar ve evlerin iginde ve yer altindaki koridorlarda sak- 

landilar. Cumartesi giinii Halifenin iki oglu, Hanlar haninin 

yanina gittiler ve bir saat sonra Halifenin kendisi de onun ya¬ 

nina gitti. Hanlar haninin emri ile bunlara zincir vuruldu ve 7 

giin bir gadir iginde kaldilar. Bu sirada Hanlar haninin kendi¬ 

si halifenin sarayina gitmi§, hazineleri, giizel §eyleri.. depolarda 

sakli olan eski yeni e§yayi gikartarak hepsini tetkik etmi§ti. 

Mogollar kihglanni gekerek biitiin Bagdad ahalisi oldiirdiiler. 

Oldiirulenler onbinlerce idiler ve bilhassa Iberyalilar gok kan 
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doktiiler. Katolikus biitiin hiristiyanlan Ogiincii Pazar kilisesine 

topladi, onlari burada himaye etti ve hiristiyanlarm biri de za- 

rara ugramadi. Zengin Araplar servetlerin buyuk kismini Kato- 

likus’a getirdiler ve canlanni kurtardiklari takdirde servetlerini 

istirdat etmek istediler, fakat hepsi de oldurulduler. 

Hanlar haninin gazabi bir dereceye kadar yati§tiktan 

sonra sefil Halifeyi huzuruna getirtti, onu mahkum etti ve kat- 

lolunmasini emretti. Halife bir guval pargasimn igine kondu, 

guvalin etrafi dikildi ve bu adam tepile tepile olduruldii. Bu 

§ekilde hareket etmelerinin sebebi bazi Araplarin “Bu ada- 

min kani yeryiizune dokiilurse bir daha yagmur yagmaz ve 

buradan ate§ler fi§kirir„ diyerek Hanlar hanini korkutmalari 

idi. Abbas ogullarimn saltanati bu §ekilde son buldugu gibi 

Araplarin diger saltanatlari da sarsilmaga basladi. Mogollarin 

saltanati ig memleketlerde de di§ memleketlerde de saglamlan- 
mi§ ve muzaffer olmu§tu. 

Tatarlar Bagdad donii§unde Erbil kalesine kar§i ordugah 

kurdular, Sal ay a oglu Sahip onlara teslim olmak isteyince 

burada ikamet eden birgok Kurtler onu tecaviizle tehdit ettiler, 

o da bunlari birakarak Tatarlann yanina kagti. Bunun iizerine 

Bedreddin Lulu gelerek kaleyi ve iginde bulunan her§eyi 

70.000 dinar mukabilinde Tatarlardan satin aldi. Tatarlar bura¬ 

dan gittiler, Bedreddin de Erbil kalesini alarak igine mu* 

hafizlar yerle§tirdi. Kisa bir zaman sonra ismi $e r e f e ddin 

Celali olan bir Kurt emiri bir ferman getirerek kaleyi Bed- 

reddindtn aldi ve buradaki muhafizlarini gikardi. Aym Ce- 

Idli yanindaki Tatar askerleri ile Julmark’taki asi Kurtlere 
kar§i hareket ettikleri zaman Bedreddin bazi Kiirtleri gon- 

dererek gadinnda uyudugu sirada onu oldurttii ve ismi Mu- 

hata§ olup me§hur tabip Safi Suleyman in karde§i olan 

hiristiyan Erbil emiri oldu. Onun oliimu iizerine oglu Ta- 

ciiddin isa yerine gegti, iyi ve mutekit bir kimse idi. Dev- 

rinde Sen ar, Asur, Bet Nahrin, Suriye ve Roma diyarinda §id- 

detli kitlik ve veba koptu. §am’da bir hasta adam igin bir 
kugiik guvercin 12 nasraraya satilmi§ti \ 

1 Bunlar Selaheddin tarafindan basilm>§ paralardi. Yunancada bun 

lara drahmi (?) denilir. 
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Hanlar ham Biiyiik Munga Han’m biraderi Hulabu 

Halife Must a' si m' in katli iizerine Hanlar ham, ismi Ali 

Bahadur olan bir adami Bagdad’i idare etmek iizere 

tayin etti. Harbin bu siralannda Tagrit hiristiyanlari Katolikus’a 

haber gondererek kendilerini koruyacak bir hakimin gonderil- 

mesini istediler ve bunlara istedikleri adam gonderildi. Tatar- 

larin Arap asillerini oldiiriip zengin maliarim yagma ettikten 

sonra gitmeleri iizerine Mar Ahudeme namina ithaf oilman 

ve Araplar tarafindan bir siginak olmak iizere zaptedilen 

Ye?il (?) kilise deki biitiin hiristiyanlar Hosanna pazarindan, yani 

Yunanlilarin 1569 (M. 1258) yilinin 17 martindan itibaren higbir 

zarara ugramayarak burada kaldilar. Daha sonra fena bir adam 

ve ismi Duri oglu olan bir Arap hiristiyanlar hakkinda vali 

katinda biihtanda bulunarak “Bu hiristiyanlar Araplara ait bir- 

gok servetleri gizlediler ve bunlarin sahipleri oldiiriilmu§ ol- 

duklari halde sizlere de bir§ey vermediler,, dedi. Vali, mese- 

leyi hiristiyanlardan sordu, onlar da inkar edemediler, belki 

hakikati itiraf ederek her§eyi onun huzuruna getirdiler, o da 

keyfiyeti Hanlar hanina bildirdi. Bu yiizden zavalli Tagritliler 

Mogol kanununa gore oliim hiikmiinii giydiler. Biiyiik bir §ef 

bir Tatar ordusu ile birlikte gonderildi, bunlar hiristiyanlari 

20 §er 20 §er alarak kaleyi yikmak igin kullamlacaklarmi^ gibi 

kaleye gotiirdiiler ve burada bunlari oldiirduler. Biitiin hiristi- 

yanlarin oldiiriilmesi tamam oluncaya kadar bu §ekilde hare- 

ket edildi. Bir ihtiyar adamla bir ihtiyar kadindan ba§ka bir- 

kimse kurtulamadi ve bu hiristiyanlarin ogullari ve kizlari 

esir edilerek gotiiriildiiler. Araplar da Biiyiik Kiliseyi tekrar 

aldilar. Tagrit’in yakininda olan Karma koyiinden iki ya§h 

adam ile civarda ya§ayan birkag adam sair kiliselerde ibadet 

etmek iizere kalmi§lardi. Miifteri D u r i oglu' na gelince, ismi 
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Bihram olan ve Tagrit’te hakimlik eden bir hiristiyan tara- 

findan 61diiriilmii§tii. 

Musul emiri B e dr e d din, Bagdad’in alinmi§ oldugunu 

anlayinca oglu Melik Salih'l 1000 atli ile birlikte Hanlar 

hanina yardim etmek iizere gonderdi. Fakat Han onu sevine- 

rek kabul etmedi, bilakis ona §u §ozleri soyledi: “Siz hangi 

tarafin muzaffer olacagini gorerek o tarafa baglanmak istediniz. 

Halife muzaffer olsa idi bana degil, onun yanina giderdiniz,,. 

Salih geri donerek babasi Bedreddint keyfiyeti anla- 

tinca Bedreddin korkusundan titredi ve hemen kalkarak 

gok biiyiik ve sayilamayacak derecede qok para alarak Hanlar 

haninin yanina gitti ve onu ho§nut ederek bari§ iginde dondii. 

Bedreddin bu korkuyu atlattiktan sonra Hanlar hanina 

kar§i o kadar ciir’et gosterdi ve onunla o derece serbest 

konu§tu ki Han, onun yaniba§inda tahtta oturarak kulagim 

eline almasina ve kulagina iki eli ile son derece kiymetli inci- 

lerden yapilma bir kiipeyi gegirmesine miisaade etti. 

Bagdad’in alinmasi iizerine Maiperkat emiri yani E$ref 

b. Melik G azi b. Biiyiik Ad i l, i$in igin isyan etmegi tasar- 

liyordu. E§ref Bedlis’li olan ve Biiyiik handan bir yarhg 

(yani §ahane bir ferman) ta§iyan ihtiyar bir Suriyeliyi garmiha 

germi§ ve Mogollarin gonderdikleri valileri sarayindan kovmu§- 

tu. E §r ef §am’daki Me li k N a sirs gitti ve Tatarlar ile har- 

bedilmek ve boylece bunlan Suriye’ye inmekten alikcymak ve 

miimkiinse Bagdad’dan da piiskiirtmek igin yardim istedi. Me¬ 

lik Nasir onu bo§ vaidlerle ba§indan savdi, o da Maiperkat 

§ehrine dondii. Onun geri donmesi ile Tatarlarin onu her taraf- 

tan gevirmeleri bir oldu. Bu Tatarlar Hanlar haninin oglu A$- 

mut'un kumandasi altinda idi. Bunlar §ehir etrafinda bir sur 

in§a ettiler, harbetmek igin kuvvetli kaleler viicude getirdiler ve 

§ehrin di§inda vuku bulan §iddetli muharebeye kar§i §ehrin 

i^indekiler daha fazla §iddetle mukabele ettiler. Bu yiizden §ehir 

iki sene kadar zaptedilemedi. Fakat Bagdad’in zabtindan sonra 

askerler Maiperkat’i istilaya ba§ladilar. Hanlar haninin elgileri 

sik sik Melik Nasir'x ziyaret ediyor ve onun Hana giderek 

hizmetinde bulunmasini (yani iistiinliigiinii tanimasini) istiyor- 

lardi. Melik Nasir'm yanmdaki e§raf buna razi olmadiklari 

igin Nasir kendi yerine oglu Melik Azi z'i Yunanlilann 
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1570 (M. 1259) yilinm sonbaharinda kiymetli mallar ve meb- 

zul hediyeler ile gonderdi ve oglu Melik Aziz biitiin ki§i 

orada gegirdi. Sonra bahar mevsiminde Isamn urucu bayramin- 

dan sonra Haleb’e donerek babasina §u sozleri soyledi: “Han- 

lar ham bana emrederek dedi ki: - Biz seni istemedik, babam 
» 

istedik. Sulh olmasim istiyorsamz kendisi bize gelsin, yoksa 

biz ona gideriz,,. Melik Nasir iki mani yiiziinden gidemi- 

yordu: Birincisi Tatarlardan korkmaga devam ettikge huzura 

kavu§amamasi, ikincisi e§raf ve kolelerinin kendisine kar§i 

kiyam edip onu oldurmelerinden korkusu idi. Kendisi bu miit- 

hi§ korku yiiziinden meflug bir hale gelmi§ti. 

Aym sirada Hanlar ham, Rum diyan sultanlan / zziid- 

din ve Riiknuddin1 i gagirtarak Hanlar ham oldugunu ta- 

mmalarim istedi, ikisi de geldiler ve iyi kar§ilandilar. Hanlar 

ham Riikniiddin}in Kayseri’den ba§layarak Biiyiik Erme- 

nistan’a kadar, izziiddin'in Aksaray’dan Rum saltanatimn 

hududu olan denize kadar hukiim siirmelerini istedi. Iki kar- 

de§ de Hanlar ham ile birlikte Bet Nahrin’e kadar gittiler ve 
• 

buradan Rum diyanna gegtiler. Riiknuddin Sebastia’da, / z- 

z ii d d i n de Konya’da ikamet etti. Sultan I z z ii d d i n bu 

sirada Bar Savma’mn manastirina giderek Mar Dionysius’a 

iyiliklerde bulunmagi va’d etti. 
Aym yil iginde Musul emiri Bedreddin temmuz ayimn 

20 inci giinii vefat etti ve en biiyiik oglu Melik Salih Is¬ 

mail yerine gegti. Onun kendisine vekalet eden oglu Aid¬ 

ed d i n, Sincar’da ve ismi Seyfeddin olan en kiigiik oglu 

Kardu ceziresinde hiikiim suriiyordu. 

Araplarin 658 (M. 1259) ve Yunanlilarin 1571 (M. 1260) 

yilinm sonbahar mevsiminde Hanlar ham 400.000 atlidan mii- 

te§ekkil askerleri ile Bet Nahrin havalisine geldi ve evvela 

Harran’a kar§i ordugahim kurdu. Yerliler burasim sulh iginde 

teslim ettiler ve kendilerine dokunulmadi. Edessa yerlileri de 

aym §ekilde hareket ettiler. Elgi gondermeyen Serug ahalisi 

hayatlarina dokunulmayacagina dair soz istediler ve hepsi de 

oldiiriildiiler. Hanlar hanimn emri ile Malatya, Romaita kalesi, 

Bira ve Circesium (Osrohoena)’dan Firat uzerinde kopriiler bir- 

birine baglandi ve bizzat Hanlar ham ile mutekit ve Hazret-i 
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Mesihin a§iki olan 9 hatun ile askerleri Suriye’ye ge^tiler. 

Mabug (Menbic) §ehrinde biiyiik bir kital oldu, askerler ve 

muharipler Bira kalesine ve Necm kalesine, Ca’ber kalesine, Ka- 

lonikus ve Bala§ a kar§i yerle§tirildiler ve buradaki butun aha- 

li oldiiriildii. Evvela sayilari az olan askerler Halep civarina 

geldiler. Biiyiik Selaheddiriin oglu olup ya§h bir adam olan 

Melik M u a z z a m §ehirden gikarak bunlarla harbetti, fakat 

kinldigi igin kagti ve Haleb’e girdi. Tatarlar buradan gegerek 

Maarra’ya gittiler ve burasini tahrip ettiler. Sonra Hama’ya 

gittiler, fakat buranin ahalisi sulh iginde teslim oldular. Emesa 

halki da aym §ekilde hareket ettiler. 

Melik N a s i r zevcelerini, ogullarini ve kolelerini ala- 

rak §am dan hareket etti, Karak ve §avbak goliine kagti. Ta¬ 

tarlar §am a dogru hareket ettiler, §ehrin e§rafi burasini sulh 

iginde teslim ettikleri igin ba§larina bir felaket gelmedi. Fakat 

bizzat Hanlar ham Haleb’e kar§i ordugah kurdu. Onun emri 

ile Halep surlarimn etrafmda gepe gevre surlar in§a edildi ve 

Tatarlar §ehre kar§i §iddetle muharebe etmege ba§ladilar. Bir- 

kag giin sonra Irak kapisi civarindaki surlara hakim oldular 

ve bahis mevzuu ettigimiz senenin sonkanun ayinin Nineva 

orucunun ba§ladigi haftamn ilk giiniinde Halep’te Bagdad’taki 

gibi kital oldu. Yalniz Haleb’inki daha korkungtu. Ba’lebek 

ahalisinin bulundugu kilisemizin yukan duvarlarinm bir kismi 

yikilmi§ oldugu igin buranin metrepolidi olan bu aciz muharrir 

Hanlar hanina biat etmek iizere hareket etti ve Necm kalesine 

hapsedildi. Halep’teki ahalimiz ba§siz kalmi§lardi ve bunlarin 

?ogu Rumlann kiiisesinde toplanmi§lardi. Tatarlar bunlara hii- 

cum ettiler, bunlari oldiirdiiler ve ailelerini esir ettiler. Nihayet 

Mar Konstantin ’in oglu Ermeni ihtiyar Toros igeri gi- 

leiek hayatta bulduklarim serbest birakti ve bunlari bizim ki- 

lisemizde topladi. Tatarlar §ehri aldiktan sonra kaleye kar§i 
harbettiler ve burasini da sulh iginde aldilar. 

Hanlar ham buradan Harim’e kar§i hareket etti ve aha- 

linin teslim olmasim isteyerek onlara dokunmayacina dair ye- 

min etti. Fakat bu budalalar §u cevabi verdiler: “Sen gergi bir 

hansin, fakat dinin meghuldiir. Ne iizerine yemin edeceksin. 

Halep kalesi emiri Fahriiddin bize dokunmayacagimza dair 

yemin ederse, biz de teslim oluruz,,. Hanlar ham da emretti 
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ve Fahriiddin bunlara giderek yemin etti. Bunun iizerine bun- 

lar kapilanni agtilar ve teslim oldular. Hanlar ham da erkek 

kadin, kiz ve gocuk, hatta memedeki gocuklarin kamilen 61- 

diiriilmelerini emretti. Bir Ermeni demircisinden ba§ka kimse 

kurtulmadi. Bunlara yemin eden Fahriiddin de oldiiriildii. 

Qiinkii Halep e§rafindan Seyfeddi n oglu Veliyyiiddin 

onun hakkinda “Kihgtan gegirilmemek istiyorsamz §ehri tes¬ 

lim ediniz, diyen babami ve karde§imi oldurdu„ demi§ti. 

Biitiin bu hadiselerin son bulmasi iizerine Hanlar ham 

Filistin’de Kit Boga naminda bir §ef ile 10.000, yani bir tiimen 

ath birakti ve geldigi yoldan geri dondii. Tel Be§ir’e vardigi 

zaman Tatarlarin Maiperkat’i aldiklarina dair haber geldi. Bun- 

lar buramn emiri Melik E § r e f ’i de ele gegirmi§ler ve 

Hanlar hamna getirmi§lerdi. O da onu oldurdu. Maiperkat’a 

E§ref' in babasinin ahirlarina bakan Abdullah tayin 

olundu. Buralarda e§i g6riilmemi§ kitlik oldu. Kitlik o kadar 

§iddetii idi ki buramn niifusundan yalmz 100 ki§i sag kal- 

mi§ti ve bunlar ancak gok buyuk giigiiikle §ehri zaptedebil- 

mi§lerdi. Maiperkat ahalisinden olup alevli bir firimn iginden 

gikarilan yanmi§ bir odun pargasindan farksiz bir hale gelen 

A r d u bana §unlari anlatti: “Bir gun gocuklarimla birlikte 

etle kaynatilmi§ bugday yemegi ozledim. Bu bir tencerelik 

yemegi 500 hiristiyan zuze'sine gok buyuk gugluklere katla- 

narak mal edebildim,,. 

Hanlar ham Firat’i gegtikten sonra Mardin emirine ha¬ 

ber gondererek nezdine gelmesini istedi, fakat emir bu arzuyu 

yerine getirmege muhalefet etti. Bunun iizerine Hanlar ham 

onun oglu Melik Muzaffer'e haber gonderdi. Qiinkii 

Muzaffer ile Musul emiri Bedreddin'in oglu Halep hak¬ 

kinda ona miiracaat etmi§lerdi. Hanlar ham Muzaffer ’e 

§u sozleri soyledi : “Babana nasihat et de teslim olsun. Onun 

isyan ederek helak olmasina razi olrna,,. Geng adam babasi¬ 

nin yamna gelince babasi onu dinlememekle kalmadi, ona 

zincirler vurdu ve hapse atti. Hanlar hanfmn gonderdigi as- 

kerler Mardin’e kar§i ordugah kurarak harbe ba§ladi. §am 

yiice olan Allah buraya veba musallat etmeseydi bunlar yil- 

larca dovii§seler de burasim zaptedemezlerdi. §ehrin iginde 

bulunan halkin birgogu Allahin iradesi mucibince helak oldu- 
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lar. Sultanin kendisi de olmu§ oldugundan oglu Melik Mu¬ 

za ffer kaleyi teslim etti. Hanlar ham onu son derece izaz 

etti, en yiiksek §ereflere nail kildi, ona kar§i sevgi duyarak 

emirlige tayin etti. 

Kit Bog a etrafi dikkatle ara§tirarak Melik N a s i r’in 

^olde saklanmi§ oldugu yeri buldu, ona kar§i bir kuwet gon- 

derdi ve Ndsir'x yakalayarak huzuruna getirtti, daha sonra 

onu buyuk bir dikkat i$inde Hanlar hanfnin yanina gonderdi. 

Hanlar ham Melik Ndsir'\ sevinerek kar§iladi, ona izze- 

t-u ikramda bulundu ve onu memleketine gondermegi va’d 

etti. 

Bu siralarda biiyiik R abb an l$u nun oglu tabib buyuk 

R a b b a n Simeon vefat etti. Kendisi Romaita kalesi ahali- 

sindendi ve Hanlar ham Hulabu1 nun hizmetine girmi§ti. 

Qok 9ah§mi§ ve son derece ilerlemi§ti. Hukiimdarlarin ogullan 

ile kiraligeler tarafindan seviliyordu. Ikametgahlari hukiimdar- 

larin ikametgahindan farksizdi, bahgeleri, giftlikleri, ^emenlikler 

iginde kuleleri vardi. Yillik iradi 5.000 dinar tutuyordu ve bu 

iradi Babil (Bagdad), Asur, Kapadokya ve Meraga’dan geliyordu. 

Milletimiz onun sayesinde yardim goriiyor, alnim yiikseltiyor 

ve §eref kazamyordu. Kilise heryerde istikrar bulmu§ ve hi- 

mayeye mazhar olmu§tu. 

Daha sonra Misir’da hiikiim suren Turk K o t a z, Hanlar 

hamnin gittigini, Melik Ndsir ’in yakalanarak ona gon- 

derildigini ve Kit B o g a' nin yalmz 10.000 ki§i ile Filistin’de 

kaldigim duyarak Misir ordularim topladi ve hareket ederek 

Tabur dagi kar§ismda ve Bai§an ovasinda Tatarlar kirilmi§lar 

Kit Bog a' mn kendisi harp meydamnda maktul dii§erek 

ogullari Araplarin 658 (M. 1259) yilimn 9 uncu ayimn 27 inci 

gunii esir edilmi§lerdi. 

Hanlar ham keyfiyetten haber alinca hiddetlendi ve 

Araplarin saltanatini kokiinden yikmaga karar vererek Melik 

Nasir ve karde§i Melik Tahir'in ve yanlarinda bulunan 

kimselerin kamilen olduriilmelerini emretti. Hadise Yunanlilarm 

1571 (M. 1260) yilimn 10 uncu, Arap ayimn 20 inci guniinde 

ve guniin 9 uncu saatinde, kamerin Hermis burcunda bulun- 

dugu sirada Nev?ehir vadilerinin birinde vukubuldu. Bunlardan 
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hendese ve hey’et alimi Muhai (e cl din)1 kurtuldu. Bu zat 

bana dedi ki 2 : “Melik Nasir birgiin Qadirinda otururken 

beni yan na yagirarak bana taliini hesap etmemi soyledi. Daha 

sonra ogleye dogru Mogollarm biiyiik §eflerinden biri geldi. 

Yaninda elli kadar Mogol bulunuyordu. Melik N a s i r da 

onu kar§ilamaga gikti. Mogol §efi ona §u sozleri soyledi : 

“Hanlar ham bugiin biiyiik bir igki ziyafeti veriyor. Karde§in, 

gocuklarin ve yamndaki e§raf ile birlikte sizi davet ediyor,,. 

Bunun iizerine Melik Nasir ailesi erkamni ve yamndaki 

e§rafi aldi ve 20 kadar olan bu zevat atlarina binerek hareket 

ettiler. Qok gegmeden 20 ath bizim gadirlarimiza geldiler ve 

“Atlilarla alimler gelsinler ve geride yalmz gadirlari kuran hiz- 

metgiler ile a§gilar ve ^obanlar kalsin,, dediler. Atlarimiza bi- 

nince bizi derin ugurumlardan gegirdiler ve Mogol e§rafimn ka- 

rargah kurmu§ olduklari yere gotiirdiiler. Yakla§tigimiz zaman 

bizimle konu§maga ba§ladilar. Derken Mogollar ansizin iizerimize 

sigradilar ve iglerinden herbiri birimizi yakaladi. Ben e§rafa 

bakarak hey’et alimi ve semavi ecramin hareketlerini anlayan 

bir adam oldugumu i§aretlerle anlattim. Onlar da beni gagirdi- 

lar ve aralarinda oturttular. Digerlerine gelince onlari biraz 

oteye goturerek oldiirdiiler. Melik Nasir ile karde§i ve 

yamndaki asilzadeler de 61diiriilmii§lerdi. Fakat onun ogullari 

61diiriilmemi§lerdi ve bugiine kadar esir olarak ya§iyorlar. 

Daha sonra Mogollar gadirlarda kalan adamlari da getirdiler 

ve onlari da oldiirdiiler,,3. 

Kublay Han’m Mogollar tahtina ge^mesine dair 

Bu sirada Qin, yahut Kata hiikiimdarlarinm biiyiiklerin- 

den biri olup Ma n z ay a adim ta$iyan zat Mogollara kar§i 

isyan etti. Denildigine gore bu zat 400 §ehir sahibi olmak 

dolayisiyle biiyiik bir ordusu da bulundugundan Munga 

Han daha biiyiik bir ordu toplayarak bu Qin hiikiimdari ile 

1 ,3 yUl Bk. Muhtasar, s. 489 ( 0. R. ). 

2 Miiellif, Muhtasar iid-diivel adli eserinde (S. 498.) Muhyiddin ile 

Meraga’da bulu§mu§ oldugunu tasrih eder ( 0. R. ). 

3 Muhtasar da (S. 490) §u ciimle de vardir . «Benim vaziyetimi Hu- 

laguya anlattilar. Ben de Meraga’da rasathanede Hoca Nasireddin hizme- 

tine girdim. Melik Nasirin iki oglu da onun hizmetinde kaldilar. » (0. R). 

Abu l - Farac Tarihi 37 
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muharebe etmek iizere bizzat harekete mecbur oldu. Munga 

Han kendisinden daha kiigiik olan Kublay’i birlikte alarak 

Qinlilerin ig memleketine gitmi§, yerine en kiigiik karde§i 

olan Arik Buka'yi birakmi§ti birakmi§ti. Munga Han, 
kiral ile dovii§tiigii sirada fena bir tali eseri olarak bir ok 

yedi ve boylege hayati son buldu. Bunun iizerine karde§i 

Kublay, Mogol ordularini alarak Qinlilerin ig memleketlerin- 

den gikti ve bunlarin di§ memleketlerinde Hanbalik (Paikin 

yahut Pekin) adini ta§iyan buyuk §ehirde ikamet etti. Kar- 

de§leri de onun Han olmasi iizerinde anla§tilar. Fakat kiigiik 

karde§i Arik Buka §u sozleri sdyledi : “Saltanatin bana ait 

olmasi icap eder. Qiinkii Munga Han harbe giktigi zaman 

saltanati bana devretmi§ti. Hayati esnasinda da beni kendi 

yerine gegiriyordu,, . Bu yiizden iki karde§ arasinda biiyiik 

kavga koptu ve bunlar 17 sene birgok muharebeler yaptilar. 

En nihayet kiigiik karde§ maglup edilerek yakalandi ve adi 

i§itilmez oldu. Saltanat ba§tan ba§a Kublay Han a ait oldu. 

Kendisi adaletli, dirayetli bir hiikiimdardi. Hiristiyanlarin dostu 

idi. Her millete mensup bilgili adamlan, alimleri ve tabipleri 

taziz ederdi. 
Kotaz, Kit Boga yi oldiirdiikten sonra §am, Halep ve 

biitiin Suriye’ye hakim oldu ve her §ehre valiler ve kanuna 

vakif zatlar tayin etti. Sonra Misir’i istila etmek 1 ve ordular 

hazirlayarak Tatarlarin biitun kuvvetleri ile kar§ila§mak iizere 

faaliyete gegti. Yolda bulundugu sirada ve Gazze’ye var- 

digi esnada Bay bars yani Biiyiik Bundukdar’m kolesi 

olan Kiigiik Bundukdar kiyam ederek ona kar§i geldi ve 

onu oldiirdii. Sonra Misir’a gitti ve buraya hakim olarak 

Melik Tahir1 Riiknuddin adi ile tamndi. Bu sirada 

Sincar emiri Alaeddin b. Musul emiri Bedreddin 

onun yanina kagti ve Haleb’i ona verdi. Sahil boyunca ya§a- 

yan hiristiyanlar Bundukdar yiiziinden birgok eziyetler 

gektiler ve gekmege devam ediyorlar. Qiinkii kendisi biitiin 

kalelerine hakimdir ve hiristiyanlarin elinde yalniz Akka, 

Trablus ve Sur kaleleri kalmi§tir. 

1 Esasen Misir’da hakimdir. Dogrusu, « Misira donerek ...» §ek- 

liode olmak lazim. Muhtasar da da boyledir (Bk. s. 491) (0. R.). 

2 Tahir defril Zahir olmak icabeder (Bk. Muhtasar, s. 492) ( O. R.). 
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Yunanlilarin 1572 (M. 1261) yilinin hululii iizerine Tatar- 

lar ba§larinda Kukalaga (Kukalek) Navin bulundugu 

halde Suriye’ye geldiler ve Kukalek, Emesa’ya kadar ilerleyerek 

bu havaiiyi aldi ve ahaliyi oldiirdii. Biitiin Suriye halki Haleb’e 

kagmi§ oldugu igin Navin bunlarin di§ari gikmalarini, herkesin 

kendi §ehir ve memleketinde ikamet etmesini istedi. Ahali bu 

^ekilde hareket edince bunlarin hepsini oldurdii ve yalniz 

Halep ahalisini hayatta birakti. Sonra hayatta kalanlara “Siz 

bizim dostumuz olsaydiniz bizden kagmazdiniz,, dedi. 

Kukalaga Navin, bunlari yaptiktan sonra Suriye’- 

den donerek Firat’i gegti. Misirlilar da geri donerek biitiin Su¬ 

riye’ye hakim oldular. Bu senenin yaz mevsiminde Sincar emiri 

B e dr e d din oglu Alaeddin Musul emiri olan karde§i Melik 

Salih'e Misirlilarin yanindan bir mektup yazarak ona Misirlila- 

rin kuvvetlerinden bahsetti ve Musul’u terkederek Bundukda- 

r ’in hemen yanina gitmegi, giinkii Bundukdar' in Tatarlari 

kirmasi iizerine Asur hiikiimdan olmakla kalmayarak biitiin 

§arkin hiikiimdan olacagini bildirdi. Birgiin Bedreddin in 

e§rafindan olan Yunus oglu, Melik Salih'in yamnda otu- 

rurken onun oturdugu seccadenin altina elini uzatarak kar- 

de§inden gelen mektubu gekti, sonra ayaga kalkarak Nine- 

va’da olan Bet A§ika adli koyiine gitti. Salih bir miiddet 

sonra karde§inden gelen mektubu aradi ise de bulamadi. Fa- 

kat Yunus oglu ’nun onu ahp gittigini anladi ve onun 

pe§inden iki kole gonderdi. Yunus oglu bunlarin evine 

varmalari iizerine ba§ina bir felaket gelecegini, Salih'in 

eline diverse helak olacagini anlayarak kolelere hediyeler 

verdi, bunlara §arap Qikardi ve “Bu ak§am yeyin, igin, eglenin; 

sabahleyin hep birlikte Musul’a gideriz,, dedi. Koleler igtiler 

ve sarho§ oldular. Yunus oglu da geceleyin kalkarak adam- 

lanni aldi ve atina binerek Barteli (Bar Telli)’ye geldi. Sonra 

buranin hakimi olan H o ? u oglu A b d u l l a h ’a §u sozleri 

soyledi: “Ahaliye haber ver, hepsi kagsinlar. Qiinkii Sal ih 

hiristiyanlari oldiirmek igin hazirlaniyor. Kendisi de Misir’a 

kagacak,,, Bura ahalisinden kudreti olanlar kalktilar ve Er- 

bil’e kagtilar. 

Ertesi giin koleler uyandiklari zaman Yunus og-lu’nu bula- 

mayinca onun kendilerinden once Musul’a gittigini sanarak bu- 
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raya dondiiler ve vaziyeti Salih'e anlattilar. Salih, Yunus 

oglu’nun Tatarlara gitmesinden ve oradan bir kuvvet getirerek 

kendisini yakalatmasindan korkarak oglu Aldulmiilk ile ko- 

lelerini aldi ve bu senenin mayis ayinda Suriye’ye kagti. Yolda 

bulundugu sirada koleleri arasinda kendine dair ihtilaflar gikti, 

bunlar da onu birakarak Musul’a dondiiler. Musul ahalisi Mo- 

gollarin valisi olan Yasan ve emir ile gitmek istemeyen Ha- 

rezmli Tiirkdn Hatun ile birlikte §ehrin kapilarini bunlarin 

yiiziine kar§i kapadilar ve bunlar birkag giin §ehre kar§i mu- 

harebe ile me§gul oldular. Bunun iizerine Qaharsin yani Mu- 

sul’daki gar§ilann dordiinciisiiniin ahalisi ismi Zebalak oglu 

olan bir adamla el birligi yaparak §ehrin kapisini agtilar. Bu 

sayede A lam San gar ile onunla beraber olanlar §ehre gir- 

diler. Yasan ile arkada§lan kagtilar ve Tiirkdn kaleye ge- 
kilerek orada kaldi. 

Geri donen bu adamlar Musul’a girdikten sonra hiristi- 

yanlari §iddetle tazyik ederek evlerini yagma ettiler ve muslii- 

man olmayan her ki§iyi oldurdiiler. Birgok ihtiyarlar, papaslar, 

^iftgiler dinlerini terkettiler ve yalniz Suvayad hanedanina 

yani Vadhoki ailesine mensup bazi kimseler ile, kuyumcu 

Nafi ailesine mensup bazi kimseler kendi dinleri iizere kaldi- 

lar. Nineva di§indaki havaliye gelince Melik Salih'in kag- 

masi iizerine derhal Kurtler geldiler, hinstiyanlari oldiirdiiler, 

Bet Kudida’daki hem§ireler manastirmi aldilar ve memleket 

halkindan burada gizlenmi§ olanlarin hepsini oldiirdiiler. Bu 

mel’un adamlar Mattai manastirina da giderek burada bin- 

lerce atli ve piyade halinde toplandilar ve 4 ay kadar rahip- 

lere kar§i harbettiler. Sonra bunlar bazi yerlere merdivenler 

kurarak surlari a§mak istedilerse de rahipler galip geldiler ve 

bunlarin merdivenlerini yaktilar. Bunun iizerine Kiirtler manas- 

tirin iistiindeki dagdan biiyiik bir kaya pargasi kestiler ve onu 

manastirin iizerine yuvarladilar. Bu koca ta§ par^asi ikiye bo- 

liindii ve biri sur iizerinde bir rahne agti, fakat bu rahnenin 

igine bir yiiziigiin ta§i gibi saplanip kaldi. Diger pargasi sura 

bir delik agti ve iginden gegti. Kiirtler de buradan igeri gir- 

mek igin ii§ii§tiiler. Rahipler ile buraya iltica eden yerliler §id- 

detle mukavemet ettiler, ta§larla ve oklarla dovii§ereK bunlari 

igeri sokmak istemediler. Sonra duvarda agilan deligi derhal 
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ta§larla ve kireglerle kapadilar. Bu miicadeleler arasinda Ar- 

himandarit Ebu Nasr'm gozlerinin biri kor oldu. Birkag adam 

ok isabetine ugradi ise de tekrar iyile§tiler. Rahipler dovu§- 

mekten bitap du§tiikleri igin Kiirtlerden sulh istediler ve kilise- 

nin biitiin askilarini, perdelerini ve cihazlanm onlara vermegi, 

altm, gumii§ ve miicevher toplamagi va’d ettiler. Kiirtler Tatar- 

lann gelmek iizere olduklarini duyduklari igin sulh tekli- 

fini siir’dtle kabul ettiler ve manastirdan geni§ olgiide e§ya 

aldilar. Aldiklan e§yanin topu 100 altin dinar degerinde idi. 

Sonra gittiler. 

Bu sirada Bet Sahraya koyii halkindan bir kismi ile idine- 

va ahalisinden olup Habhshushyatha manastirinda mahbus olan 

Nineva yerlilerinden olan digerleri buradan ayrildilar ve Zab 

nehrini gegerek Erbil’e gittiler. Emir Kutlu Bey bunlari kar- 

§iladi ve dii§man tarafindan gelmi§ olduklari bahanesini ileri 

siirerek kadin, erkek hepsini oldiirdii. A l am Sangarf Mu- 

sul’a vardiktan sonra tatarlarin Cezire tarafindan geldiklerini 

duyarak harekete gegti, bunlarla dovu§tu ve maktul du§tu. 

Tatarlarin bir casusu gelerek onlara §u haberi verdi: 

“Melik Salih, Musul’a tekrar geliyor,,. Bu yiizden Tatarlar 

durdular ve Melik Salih'in gelmesine ve §ehre girmesine 

kadar Musul’a kar§i hareket etmediler. 

Cezire emiri Seyfeddin karde§i Salih'in Suriye’ye 

kagtigmi haber alinca o da kagmak igin hazirlandi. Musul emiri 

Narvin bunu haber alarak onu yakalamak iizere geldi. Ce¬ 

zire yerlileri olan halk onun aleyhinde toplandilar, onu oldur- 

mek istediler, o da buyuk giigliiklerle kagip kendini kurtardi. 

Seyfeddin hiristiyanlari toplayarak hapishaneye kapadi ve 

bunlardan 2.000 altin dinar istedi. Bu hadise lsa’nin urucu gu- 

niine tesadiif etti. Hiristiyanlar hayatlarindan umidi kesmi§ bir 

halde mahbus kaldilar.Seyfeddin askerleri arasinda birgok 

altin dagitmi§ ve onun etrafinda 70.000 kadar Kurt toplanarak 

onu ahp Suriye’ye goturmii§lerdi. Cezire emirsiz kalmi§ oldu- 

gu igin birinin adi izaz Bas, digerinin adi Muhammed 

olan iki asker zuhur ederek burada hakim oldular. Bunlar hi- 

ristiyanlarin 700 dinarini aldiktan sonra, mahbus olduklari 

yerden gikardilar ve bunlarin iginden Tatarlarin yanina gidip 

gelmekte olan birini oldurdiiler. 
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Bu sirada Imadiye emiri ve Be dr e delin' in kolesi olan 

l zz iiddin Ay bey 3.000 kadar atli topladi ve Cezire’de 

hakim olmak iizere geldi. Amirli Nurin 300 atli ile bunlara 

kar§i hareket ederek Kardu dagindan akan Dep§e nehri civa- 

rinda harbetti ve onu maglup ederek kagmaga meebur etti. 

Maiperkat’ta hakim olan Abdullah burasini aimak igin bir 

defa geldi ise de imkan bulamadi. Bu senenin yaz mevsimi 

sonunda Konya sultani izzuddin elgiler vasitasiyle vuku 

bulan israra mebni Hanlar hanina arz-i tazim etmek iizere yola 

gikmaga hazirlandi. Yola gikmak iizere gadirlarim Konya di§inda 

kurduktan sonra bir casus gelerek ona §u sozleri soyledi : 

u A l y a j a k Navin, Aksaray’a geldi. Karde§in Ruknuddin 

onunla beraberdir. Parvana (dahi) yanlarinda bulunuyor. 

Bunlar seni esir etmek igin harbedecekler ve sana zincirler 

vurarak Hanlar hanina gotiireceklerdir,,. Izzuddin korkudan 

titredi ve kurulan gadirlarini terkederek ogullarim ve ailesini 

aldi ve istanbul’daki Rum kirah Mihail'in yanina kagti. 

A l y a j a k Navin, Ruknuddin S u 11 a n'l alarak Konya’da 

saltanat tahtina oturttu ve Per vane de onun idaresini 
ele aldi. 

Aym yil i<pnde Misir sultani, rengi siyah olan ve halife 

ailesine mensup oldugu anla§ilan bir genci alarak kugiik bir 

ordu ile Bagdad’i zaptetmek ve atalarinin tahtina oturmak 

iizere yola gikardi. Sonra Musul emiri Melik Salih'e haber 

gondererek Musul’a gelmesini ve tahtina oturmasini bildirdi. 

Qiinku bu sirada §u §ayia yayilmi§ti: “Tatarlar muzmahil oldu- 

lar ve gokyiiziiniin kahriyla yeryiiziinden kalktilar. Ku§lar da 

gozlerini kor etti,,, Bu oyle bir hikaye idi ki bebekler bile ona 

inanamazlardi. Rengi siyah olan halifeye gelince Bagdad civa- 

rina vardigi zaman Ali Bahadur onu ordusu ile kar§ilami§, 

onun askerlerini kirmi§ ve kendisini 61diirmii§tii. 

Melik Salih ise birinci kanunun 7 inci giinune miisa- 

dif haftanin 3 iincii giinii sabahi Musul’a gitti. Mogollar hiris- 

tiyan bir Mogol olan ve son derece muhte§em bir geng olan 

Sa m d a g u'nun kumandasi altinda siir’atle geldiler. Haftanin 

iigiincii giinii §afak sokerken ve kamer arslan burcunda iken 

§ehri ku§attilar. Bunlar §ehrin di§inda bir duvar in§a ederek 
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bunun iizerinden §iddetle muharebe ettiler. Muharebe yaz 

mevsimine kadar siiruklendi ve §ehrin iginde muthi§ bir kitlik 

oldu. Herkes muharebeden bitap du§mu§tu. Ustelik miicade- 

lelerde halki yormu§tu. Samdagu bunlara teseili verici mahi- 

yette sozler soyliiyor ve Melik Salih'e iyiliklerde bulun- 

magi va’d ediyordu. Melik Salih davullar, defier ve utlar 

^alarak ve canbazlar oynatarak Samdagu ile g6rii§mek iizere 

hareket etti. Samdagu nun tarafina yakla§inca Mogol asker- 

leri tarafindan ku§atildi ve Mogollar §ehre girerek her tarafi 

yagma ettiler ve halki oldurduler. Samdagu, Salih in og- 

luna, yani A l a ii l mii l Ce §arap verdi ve onu sarho§ etti. Sonra 

onu bacaklarinin ortasindan ikiye boldu 1 er ve §ehrin kapisinda 

astilar. Zebalak oglu Mu hi nin kafasi da kesilmi§ti. Amirli 

Yunus oglu da Musul’da hakim oldu. 

Musul hadisesi son bulduktan sonra Samdagu Cezire’ye 

kar§i hareket etti ve onun etrafinda bir duvar viicuda getire- 

rek harbe ba§ladi ve yaz gelinceye kadar butiin ki§ harbetti. 

Bunun iizerine §ehrin di§inda bulunan Cezire’nin nasturi 

piskoposu Henan I$u, Hanlar hanina, kimya sanatina vakif 

oldugunu ve istedigi kadar kendisine altin yapabilecegini anla- 

tarak Cezire halki igin bir pukdane (yani bir ferman) aldi ve 

bunun ile halkin selametini temin ederek §ehre geldi. Ezaz 

oglu onu oldiirmek igin kalkti ise de §efler buna miisaade 

etmediler. O da Hanlar hanina gidip daha yiiksek selahiyetler 

veren bir ferman getirmegi va’d etti ve giderek bir yarlig 

getirdi. Bu ferman, Cezire emiri Seyfeddin in kolesi C e ma¬ 

le d din Giilbak (Gulbey)’in Cezire’de hiikumdarhk edece- 

cegini, Ezaz Bas ile ordu kumandani olarak yaninda bulu¬ 

nan M uhamme <7’in pakodhe (yani kumandan) olacaklarim, 

Mar Henan /^u’nun mii§avir ve idareci sifati ile bir baba 

gibi hareket edecegini bildiriyordu. Henan I?u Cezire’ye 

gitti ve burada bulunanlarm kalbini ho§nut ettigi \q\n §ehrin 

kapilari kendisine agildi. Samdaghu §ehre girdi ve onun 

emri ile Tatarlar bir saat i^inde gukurlar kazdilar ve §ehrin 

divariarim yikarak buradan ipktilar, Erbil havalisindeki §ema- 

me’ye giderek yerle§tiier. 

Yunanhlann 1574 ( M. 1263 ) yih ba§ladigi zaman Cezire 
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emiri Seyfeddin kolelerinden birini Misir’dan Cezire’ye 

hakim olan kolemen Cemaleddin Giilbey'e gondererek 

muayyen bir yerde gizlemi§ oldugu altinlann kendisine gon- 

derilmesini istedi. Cemaleddin altinlari bulup gikardi ve bu 

koleye verdi. O da bunlari alarak imadiye’de bulunan Izziid- 

din Ay bey'e giderek efendisinin sozlerini bildirdi. O da bu 

adami alarak S amdagu'ya gotiirdii. Samdaghu, Cema¬ 

leddin Giilbey'i gagirdi ve onu tevbih ederek dediki: “Biz 

seni hiikumdar yaptik. Sen ise Misir’dan gelen casusiari kabul 

ediyor ve bu i§i bizden gizli tutuyorsun,,. Cemaleddin in- 

kar edince Samdagu, Misir’dan gelen adami gosterdi, o da 

Giilbey’in suglu oldugunu isbat ederek onun olduriilmesine se- 

bep oldu. Daha sonra S amdagu, Cezire’ye gitti ve buradaki 

Pakodhe leri bldurdu ve Henan I$u hukiim siirdii. 

Yunanlilarin 1575 (M. 1264) yilinda Musul emiri Bedred- 

din in askerlerinden olup Erbilii olan Zeki, Hanlar ham nez- 

dinde Musul’a hakim olan Yunus oglu nu hiyanet ciirmii ile 

itham etti ve §u sozleri soyledi : “ Bu adam Bedreddin'in 

hazinesinden altin galarak gizledi, bunlari alarak Misir’a kagmak 

istiyor. Ben bu sirra vakif oldugum igin bana zehir igirmek ve 

oldiirmek istedi. Muvaffak isimli ve Nisibli hiristiyan tabip 

beni tedavi edip kurtarmasaydi muhakkak ki olecektim,,. Hanlar 

ham kizdi ve Yunus oglu'ns. dayak atilmasini emretti. Bu 

adami dayak igin yatirdiklari zaman gogsiinden bir kagit du§tii 

ve bu kagidin iginde Kur’an’in §u ayetleri yazili idi : “Onlarin 

dilleri agizlari iginde baglanacak, ayaklarina zincir vurulacak 

ve boyunlarina yular gegirilecek ve biz sevinecegiz. „ Hanlar 

ham bu sozlenn ne demek oldugunu sorunca, Yunus oglu- 
’nun dii§manlari §u cevabi verdiler : “ Bunlar bu adamin size 

kar§i yaptirdigi buyuleri anlatiyor „ . Hanlar ham da \ unus 

oglu’nun olduriilmesini emretti ve Erbilii Zeki onun yerine 

hiikumdar oldu. Bu adama bir de Akil Karsa (yani miizevvir) 

deniliyordu, gunku bu adam Ibn-i Yunus'un etini yemi§ ve 

onu 61durmii§tu. 

Yunanlilarin 1576 (M. 1265) yilinda Nineva orucu giinle- 

rinde Hanlar ham Hu l a bu bu diinyadan gogtu. Bu adamin akil- 

liligi ve ruhunun buyukliigii, hayret verici hareketleri ba§ka biri 
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ile olgiilemez l. Yaz giinlerinde mutekit kirali^e Tokuz Ha- 

tun vefat etti. Biitiin diinyadaki hiristiyanlar, hiristiyanlik dinini 

muzaffer kilan bu iki buyuk i§igin sonmesini buylik teessiirle 

kar§iladilar. 

Hulabu’dan sonra Abaka^ Hanlar Iiani oldu 

ilhan Hulabu'nun bu fani hayattan gogtiigii gunleide 

hiikiimdarlarin ogullari ile Mogollar, onun en biiyiik oglunun 

tahtina gegmesi iizerinde anla§tilar. Qiinkii Allahin ona idrak, 

basiret, merhamet ve giizel bir huy ihsan etmi§ oldugunu 

gorduler. O da tahta oturduktan sonra harplerde muzaffer ol- 

dugunu, biitiin dii§manlarim maglup ettigini ve hiikmii altinda 

olan biitiin miiletler tarafindan sevildigini gosterdi. Yunanhlarin 

1576 yilina miisadif bu yilda Antakya daki Rumlarin patriki 

Eftimius (Euthymius), Mihail Pa leo logos' un kizini 

Hanlar ham A b a k a’ya getirdi. Qiinkii babasi daha once elgi 

gondererek onu istemi§ti. Kizin verildigi yilda Kayseri’ye var- 

masindan once Hanlar ham Hulabu'nun vefatindan haber 

aldilar ve geri donmediler. 

Aymyil iginde Sultan Izzuddin Istanbul havalisinden 

kagti ve buraya kom§u olan Barak at hanedamna haber 

gondererek vaziyetini bildirdi. Bunlar da onu yakaladilai ve 

goturduler. Kendisi hala oradadir. 

Aym yilin yaz giinlerinde divan reisi Aided din e 

bir pukddne (ferman) gelerek onun Bagdad’da mutlak ha¬ 

kim oldugunu bildirdi. Daha sonra divan reisi olan karde§i 

§ e m s e d di n' in ordugahta esir tutulmu§ olduguna dair hay- 

ret verici bir haber yayildi. Bagdad hakimi Kara Buka 

derhal Aid eddin'i yakaladi, agustos’un 20 inci giinii kendi 

sarayinda hapsederek keyfiyeti karde§ine bildirdi. Bunun 

iizerine bir ferman geldi ve Alaeddin in izaz ve himaye 

edilerek gonderilmesini bildirdi. Kendisi ile birlikte Kara 

Buka' mn katibi olan Ermeni genci Is a k ile Maaddilerden 

biri gonderildi. Bu Maaddi "Ben Alaeddin’i kagirmak iizere 

kim, 

1 Miiellif, Muhtasar iid-duvel'd 

halim, dii§iinceli ve bilgili bir 

e (S. 497) §oyle diyor : «Hulagu, ha- 

adamdi. Hukema ve ulemayi severdi» 

(0. R.) . 
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geldim,, demi§ti. Bunlar ordugaha vardikiari zaman Maaddi 

olan adama dayak atildi, o da §u itirafta bulundu: “Isakbe- 

nim bu yalani soylememi istedi,,. Bunun iizerine isak da, 

Maaddilerden olan adam da olduriildu ve bu siradan ba§laya- 

rak hiristiyanlarm durumlari bozuldu. 

Yunanlilarin 1577 (M. 1266) yilinda Misir emiri B u n du k- 

dar Kilikya kirali Haitum’a haber gondererek kendisine ver- 

gi verecegini ve Suriye yolunu agarak memleketinden erzak 

alacagmi bildirdi. Kiral Tatarlardan korkmak yiiziinden bir ba¬ 

ns anla§masi yapmaktan gekindi ve bu yiizden Bundukdar 

vakit gegirmeksizin Kilikya’ya gelmek iizere hazirlandi. Ki¬ 

ral, Rum diyarina giderek ismi N a p h s hi1 olan Tatarlar §efine 

miiracaat edip yardim istedi. O da “Hanlar hanindan pukdane 

almadik^a gelemem,, dedi. Kiralin elgi gondererek cevap bek- 

ledigi sirada Misirli askerler Kilikya’ya saldirdilar. Kiral ise 

bu sirada memleket di§inda bulunuyordu. Bunun iizerine kar- 

de§i olan vekili ve kiralin iki oglu ile memleket e§rafi acele 

ederek Misirlilari kar§ilamaga giktilar ve Servand kayasinin 

civannda harbe tutu§tular. Ermeniler kirilmi§lar ve bu havali- 

nin hakimi olup kiralin en biiyiik oglu olan Leon bu yilm 

agustos ayinin 24 iincii giiniinde ve haftamn 3 iincii giiniinde 

esir edilmi§ti. Kiralin daha kiiguk oglu olan Baron Toros 

6ldiiriilmii§ ve e§rafin gerisi kagmi§lardi. 

Misirlilar butun Kilikya havalisinde yayildilar ve birgok 

tahribat yaparak insan oldlirduler ve ahaliyi esir aldilar. Bun¬ 

lar Sis §ehrine ate§ salmi§lar ve biiyiik kiliseyi yikmakla 

kalmayarak, biitiin kiliseleri yikmi§lardi. Kiliselerin yal- 

niz ikisi yani ilahin anasina ait olan kilise ile Alar S a to¬ 

rn a o\glu nun kilisesi kurtuldu. Qiinkii bunlarin binasinda 

ah§ap yoktu. Misirlilar Mopsuestia’yi, Ayas ve Adana’yi tahrip 

ederek sonu gelmeyen surette erkek gocuklari ve kizlari esir 

aldilar. Bunlar Tarsus’a gelmediler. Misirlilar Paksemat manas- 

tirina ate§ saldilarsa da Gvihat manastirina dokunmadilar. 

Burada arapga bilir bir rahip bulunmasi bu manastinn yakilma- 

sina kar§i gelmi§ ve bu rahip Misirlilara kar§i tevazu goster- 

mi§ti. Bu yiizden Misirlilar onun §ahsina da, manastirina da 

1 Muhtasar ud-diivel'de (S. 498) arapcasi §oyledir : (0. R.) . 
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dokunmadilar. Fakat bu havalide 20 gun kalarak yagmageilik 

ettiler, etrafi yakip yiktilar, nihayet gittiler. 

Onlarin gitmesinden sonra kiral Ha i turn Tatarlaidan \e 

Rum diyari ahalisinden bir ordu ile geldi ise de bunlar zaiar- 

larin telafisine gali§acaklari yerde Misirhlardan arta kalan §ey- 

leri yagma ettiler. Bunun iizerine kiral Haitum oglunu kui- 

tarmak kaygisina dii§tu ve oglunu kurtarmak i^in Misirhlara 

altinlar ve kaleler vermeil va’d ettiginden Misnliiar §u cevabi 

verdiler: “Biz sizden tatarlann elinde bulunan ve ismi Senkur 

A§kar yani kizil sa^li adam olan dostu istiyoruz. Bu adami 

kurtarip gonderin ve oglunuzu alin„ k 

Bu sirada Rum diyari sultani Rii knii d din kendisini sal- 

tanat tahtinda saglamlayan Pa r v a n a (Pervane)’yi ortadan 

kaldirmak istedi. Halbuki bu Per vane nin hiikumete ettigi 

iyilikler ve giizel hareketler etrafa yayilmi§tir. Pervane keyfi- 

yetten haberalinca Riikniiddin'in yanlarinda bulundugu 

sirada Mogol e§rafmi ikaz etti ve bir adami ikna ederek R ii k- 

nu d d i nin yattigi gadira gonderdi. Bu adam Riikniiddin ’in 

boynuna bir kemend atti, onu bogdu, sonra onu di§ari gikai- 

dilar ve gomdiiler ve onun yerine heniiz 4 ya§inda bir gocuk 

olan oglu Giyasiiddin i tahta oturttular. Bu sene i^inde 

Nasi r (Radi ?) ii d d i n Papa (Baba) ordugahtan bir pukdane 

getirerek Erbilli Zeki’yi oldiirdu ve onun yerine Musul’da 

bukiim siirdu. 

Yunaniriann 1578 (M. 1267) yilinda kiral Haitum Musul’a 

geldi ve buradan hareketle Hanlar ham Abakays. biat etmek 

iizere gitti. Kiral Misir’da esir olan oglu yiiziinden Hanlar 

haninin kar^isinda aglayarak oglunun yerine kizil sagli S e n- 

kur u istedi. Abaka ona aciyarak §u sozleri soyledi: Bu 

adam hali hazirda yakinlarda degildir, fakat sen memleketine 

don, ben de onu getirtir ve sana gonderirim,,. Haitum da 

ham birakarak geri dondii. 
Bu sirada Rum diyarimn idaresini elinde bulunduran 

Pervane, kiral Haitumnn kizim aimak suretiyle arada 

miinasebet tesis etmek istedi ve bu meseleyi Ermeni bir rahip 

1 «Kiral da bu §ekilde harek^t etti ve oglunu kurtardi». Bk. Muhta- 

sar iid-diivel, s. 499 ( 0. R.) • 
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olan ve kiral tarafindan Tatarlara elgi olarak gonderilen Par- 

si h' a agti. Bu budala da ona §u fikri verdi: “Kiral memleke- 

tinizden gegmek iizere buraya geldigi zaman ona hiirmet 

gosteriniz ve kizi ondan isteyiniz. O da, onu sizden esirge- 

mez„. Bunun iizerine kiral, ordugahtan donerek Karatay’daki 

hana indigi ve burada bir gece kaldigi sirada Per vane Rum 

diyannin biitiin e§raf ile birlikte gelerek kirala son derece 

kiymetli hediyeler vermi§ ve kizim istemi§ti. Per vane kizi 

isteyince kiral §u cevabi verdi: “Kizimin karde§i esir ya§adigi 

miiddetge bize diigiin yapmak yaki§maz„. Per vane kizin 

karde§i geri gelinceye kadar bekledi, fakat kiralin kizi bu 

sirada vefat ettigi igin onun da fazla beklemesine hacet 

kalmadi. Bu yiizden rahip Parsih de hiddetine kurban gitti. 

Yunanlilann 1578 (M. 1267) yilinda Musul daki Misirli 

fakih cAlamiir-Riase yakalanarak eyliil ayinin 29 uncu gii- 

niine miisadif haftamn ikinci giinii mahpeste katledildi. 

Yunanlilann 1579 (M. 1268) yilinda Senkur A$kar 

Semerkand’dan getirilerek kiral Haitum’a gonderildi, o da 

onu Misir’a gonderdi. Aym yilin 40 giinluk orucu sirasinda 

Nasturilerin katolikusu olan Mar Denha senelerce once miis- 

luman olan Tagrit ahalisinden birini alarak onu Dicle’ae vaf- 

tizlemek istedi. Bagdad ahalisi keyfiyyetten haber aldilar ve 

divan reisi Aided dint kar§i biiyiik bir giirul tii kopardilar. O 

da katolikusa miiteaddit defalar e§raf gondererek bu adami is- 

tetti. Katolikus bu adami vermek istemediginden ahali hiddetten 

kopurdiiler ve katolikusun ah§aptan olan evine ate§ saldilar, 

sonra katolikusu oldurmek iizere divarlan tirmandilar. Divan 

reisi keyfiyetten haber alarak katolikusu sulann aktigi taraftan 

gizlice sarayina alarak onu kurtardi. Katolikus da ordugaba 

muracaat ederek §ikayet etti, bunun iizerine elgiler geldi ve 

onu alip ordugaha goturdiiler. Katolikus §ikayet edince hig 

bir kimse onu dinlemedi, o da buradan Erbil’e dondii ve bu- 

ranin kalesinde bir kilise in§asina te§ebbiis ederek burada 

ikamet etti. 

Antakya’nin zaptina dair 

Aym yilin haziran ayinda Misir hiikumdari olan Bun- 

dukdar Suriye’nin Biiyiik Antakya’sina kar§i ordular gon- 
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dererek burasini miidafaa edecek ka.fi kuvvet bulunmamasi 

yiiziinden §ehri kilig uca ile zaptetti. §ehrin igindekiler sulhan 

teslim olacak derecede idrak sahibi kimseler degillerdi. Bu 

yiizden Misirlilar §ehre girdiler, §ehrin igindeki biitun erkekleii 

kestiler, me§hur kiliseleri yiktilar, kadinlari, erkek ve krz go- 

cuklari esir alarak burasini bugiine kadar harabe yiginlann- 

dan ve bir golden ibaret biraktilar. 

Aym yilin yaz mevsiminde Aziz Mar yani Ceziie pis- 

kaposu Henan I$o yakalandi ve onun oldiiriilmesi igin bir 

ferman gikarildigi soylendi. Nitekim bu adam k 1 lie a degil 

fakat uzanarak tefekkiir ile me§gul oldugu sirada buyiik bii 

ta§in kaldirilarak arkasindan ba§inin iizerine atilmasi ile oldii- 

rulmii§tu. Daha sonra kafasi kesilmi§ ve Cezire §ehrinin kapisi 

iizerine asilmi§ti. Onun ba§ina bu belanin gelinesine sebep, 

diinya i§lerine dalmasi ve bir hukiimdar olmak istemesi idi. 

Kendisi birgok utandinci hareketlerle de itham edilmi§ti. 

Bu siralarda Misirlilar, varidat reisi Kiral Haitum oglu 

Leon u babasinin yanina gonderdiler. O da bu yilin temmuz 

ayinda Kilikya’ya gelerek babasina ve butiin hiristiyanlara 

teselli verdi. Kiral Haitum Bagdad’da bulunan Hanlar hanina 

tazimatini sunmak uzere gitti, oglunun kurtulmasi yiiziinden 

§iikranlarim sunduktan sonra oglunun memleketi idaie etmesi 

ve kendisinin de ya§liligi ve zaifligi dolayisiyle huzur iginde 

ya§amasi igin bir ferman aldi. Hanlar ham Leon un tahta geg 

mesi igin icabeden emirleri verdi. 

Yunanlilarin 1580 (M. 1269) yilinda nisan ayinin 17 inci 

giiniinde, haftanin 4 iincii giinun ilk saatinde Kilikya’da §id- 

detli bir zelzele oldu ve Servand kalesinin kayasini ve Ama- 

os'u ve Haruta kayasini, Ermenilerin biiyiik manastirim, yam 

Kiral Balut manastiri m tahrip etti. Bu felaket snasinda 8.000 

kadar ki§i helak oldu. Temmuz ayinda varidat reisi Kiral zade 

Leon hanina arz-i tazimat etmek iizere hareket etti ve gok iyi 

kar§»landi. Onun, babasi yerine saltanati idare etmesi karar- 

la§tirildi. 

Yunanlilarin 1581 (M. 1271) yilinda Misir hukiimdari Fi- 

listin’e gitti ve Ekrad kalesine kar§i bizzat ordugah kurarak 

burasini kilig kuvveti ile zabtetti ve kalenin iginde bir kimseyi 
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oldiirmeyerek burada ya§amak isteyenleri yerlerinde birakti ve 

gitmek isteyenleri Trablus’a gonderdi. 

Yunanlilarin 1582 (M. 1271) yilinin sonbahar mevsiminde 

mutekit hiikiimdar H ait um gogsunde patlak veren irinli bir 

apse yiiziinden vefat etti. Aym yil i^inde ba§ papaslar ve e§- 

raf Tarsus §ehrinde toplandilar ve taci oglunun basina gegir- 

diler ve onu kiral ilan ettiler. 

Daha sonraki orug mevsiminde ismaililer, divan reisi 

Alaeddin'x Bagdad’da at sirtinda gezdigi sirada yakalaya- 

rak bigakladilar, fakat onu agir bir surette yaralayamadilar. 

Ismaililer yakalanmi§lar ve azalari pargalanmi§ti. Araplar 

bu sirada bunlarin hiristiyan olduklanni ve katoiikus tarafin- 

dan gonderilmi§ bulunduklanni bildiren §ayialar yaydilar. Bu 

yiizden Bagdad’da bulunan mukaddes adamlar, rahipler ve 

ba§lica §ahislar yakalanip hapse atildilar. Erbil emiri Kutlu 

Bey de katolikusu ve mukaddes adamlarini yakalayarak hap- 

setti. Bunlar biitun orug mevsimini biiyuk mihnetler iginde ge- 

girdiler. Nihayet Allah onlara yardim etti ve ordugahtan gelen 

bir ferman ile serbest birakildilar. Katoiikus bu siradan ba§- 

layarak Azerbaycan’daki E§nu §ehrinde ikamet etmektedir. 

Yunanlilarin 1583 (M. 1272) yilinda Kilikya’daki Rum 

asilzadeleri yeni kiral Leon'a kar§i hainane bir surette hare- 

ket ettiler. Halk bu hiyaneti sezerek bunlarin ba§inda bulunan 

Baron'u yakaladilar. Baron'un arkada§lari keyfiyetten haber 

alarak kalelerin birine kagtilar ve Rum diyarina haber gonde- 

rerek yardim igin gelmelerini ve kaleye kar§i karargah kurdu 

ve igerde bulunan Ermeniler Rum asilzadelerini yakalayarak 

bunlari hiikumdarlarina teslim ettiler. O da bunlarin hepsini 

oldiirdu. Bundan ba§ka Anazarba §ehrinin kalesinde bulunan 

Bihram’i da oldiirdu. Qiinkii bu adamlar bu kaleye kagtiklari 

zaman kiral Antakya’daki Rum patrigini bunlara gonderdi, o da 

sulh iginde teslim olduklari takdirde kendilerine dokunulmiya- 

cagina dair yemin etti. Fakat patrik bunlarin yanina gidince 

teslim olmamalarim, giinkii teslim olurlarsa kiralin yanina do- 

nerek kirala §u sozleri soyledi : “Bunlar beni dinlemeyerek 

teslim olmadilar,,. Kiral da vaziyeti anladigi igin bu adamlari 

oldiirdiikten sonra patriki yakalayarak istanbul kirahna gon- 

dermek ve kiralin verecegi hiikmu beklemek istedi. Patrik, 
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Istanbul’a gotiiriilmek iizere askerlere teslim olunmu§, bunlar da 

onu Ayas §ehrine gotiirerek deniz kiyisinda ona bir yadir 

kurmu§lardi. Askerler daha sonra gida maddeleri aimak u/.ere 

§elire gitmi§ler ve ak§ama kadar §arap i?mekle vakit ge?irmiv 

lerdi. Patrik de civarda ya$ayan Rum denizcilerine bir mektup 

yazarak bunlari ?agirmi§ ve kar§ilarinda agliyarak askeilerin 

onu Istanbul’a gotiirmiyerek Ermenilere ait deniz kiyisinda 

birakarak oliimiine sebep olmak istediklerini soylemi§ti. Rumlar 

patrigin haline acidiklan i?in kiiyiik bir kayiga aldilar ve onu 

Rum diyarindaki Tiirklerin yanina gotiirdiiler. 

Bu sirada Ermeni kirali Leon babasinin Pervane’ye ver- 

mek istemedigi kizkarde$i yerine bir cariyeden hasil olan kizim 

Pervane’nin ogluna verdi ve boylece aralarinda samimi bir dost- 

luk kuruldu. 
Yunanlilarin 1584 (M. 1273) yilimn 18 sonkanun gununde 

ve haftamn 4 iincii gecesinde Azerbaycan §ehrinde ve bilhassa 

Tebriz §ehrinde §iddetli bir zelzele oldu ; bu yiizden saraylar, 

camiler, sutun ba§lari yikildi. Fakat Allah bizim kilisemizi ko- 

rudu ve bu kilise asla sarsilmadi ve ayinlerin icrasi bir lahza 

durmadi. Rumlar, Ermeniler, Nasturiler ve bizim butiin cemaa- 

timiz burada toplandilar. Fakat onbinlerce Arap §ehrin di§indaki 

bah?elerde ?adirlar kurdular, burada 2 ay kadar kaldiktan 

sonra tekrar §ehre donduler. Bu zelzele sirasinda 250 kadar 

Arap olmu§tu. 
Bu senenin yaz mevsiminde Suriye’nin e§kiya geteleri 

Ayintab’dan ve Bira’dan Klaudia (Claudia) ’ya geldiler ve yil- 

dirim surati ile memleketi a?arak hududuna vardilar, kadinlari 

ve bir siirii gen? erkekleri esir ederek gittiler. Bunlar gecelen 

kalmayarak giindiiz hareket ediyorlardi. 
Biz bu siralarda Sawma oglu manastinna gitmek iizere 

hazirlanmi§tik. Qiinku vukubulan hadiseden ancak bu havahye 

yakla§tiktan sonra haber almi§ ve buralarin doluya tutulmu? bir 

bag gibi dupeduz bir hale geldigini gormii^tuk. Serg i u s manas- 

tirinda oturdugumuz sirada manastirdan 30 kadar silahli ralnp 

geldi ve bizi ahp manastira goturdiiler. 
Yunanlilarin 1585 (M. 1274) yilinda Hanlar ham bir?ok 

askerler ile Bagdad’a geldi. Burada yoksuzluk vardi ve gida 

maddeleri nadirle§mi§ti. Ostelik ?ekirge de musa'.lat olmu§tu. 
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Bu senenin 40 giinliik orucu sirasinda Musul civarindaki Mihail 

manastirindaki Nasturi bir rahibin bir Arap kadini ile gayri 

me§ru miinasebetlerde bulundugu ke§fedilmi§, o da dinini ter- 

kederek miisliiman olmu§tu. Bu hadise yiiziinden hiristiyanlar 

gok istirap gektiler ve kederlendiler. Bunun iizerine bu 

manastira mensup olan rahipler ile miisluman olan rahibin za- 

hid amcasi bu zillete ve §enaata tahammiil edemeyerek keyfi- 

yeti Mogol ordulari kumandani Tarpa§i’ye bildirdiler. O da 

kalkip Musul’a geldi ve miisluman olan rahibi oldiirecekmi§ 

gibi hiddetle yakaladi. Musul’un Arap halki bu hali gorerek 

hirslandilar ve bu yiizden biiyiik bir kalabahk sopalar ve fe- 

nerler ta§iyarak sarayin kapisi oniinde biriktiler ve Mogollara 

kar§i agir hakaretler yagdirdilar ve miisluman olan adami ser- 

best birakmadigi takdirde Tarpa§i’yi ve yaninda bulunanlari 

oldiireceklerini soyleyerek tehditler yagdirdilar. Mogollar kork- 

tuklari igin rahibi serbest biraktilar, Araplar da onu alarak bir 

ata bindirdiler ve Musul $ehrinde dola§tirdilar. Boylece hiristi- 

yanlann kederi eskisine nisbetle kat kat artti. 

Bu siraiarda Erbil hiristiyanlan Hosanna bayramini tes’id 

etmek istedilerse de Araplarin buna mani olmak istediklerini 

anliyarak hiristiyan olan ve kendilerine yakin bir yerde bulu- 

nan bazi Tatarlan yardim igin gagirdilar. Bunlar geldiler ve 

mizraklannin uglanna haglar diktiler. Nasturilerin metropolii de 

atlan sirtinda onden giden Tatarlann pe§inden biitiin cemaati 

ile birlikte yola gikti. Bunlar kalenin kar§i$inda goriiniince 

Arap cemaatleri toplandilar ve ellerindeki ta§lari Tatarlarin ve 

hiristiyanlann iizerine attilar. Bunlar da dagildilar ve her hiris¬ 

tiyan bir tarafa kagti. Bundan sonra hiristiyanlar birkag giin 

bir yere gikamadilar. Bu hadise de her yerde bulunan hiristi¬ 

yanlan mahzun etti. 

Bu yil iginde Iranli feylesof Hace N a s i r 1 vefat etti. 

Onlii ve §ohretli bir adamdi. ilmin her vadisinde teferriid et- 

mi§ti. Bilhassa riyciziyatta gok yiiksekti. Kendisi yildizlan ta- 

rassut igin aletler yapmi$ ve iskenderiye’de Batlamyus tarafin- 

dan yapilan harikulade biiyiik tung kiireden daha hayret ve- 

rici kiireler viicuda getirmi§ ve yildizlan tarassut ederek bun- 

ij< jJi 1 y>- 1 
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larin hareketlerini tarif etmi§ti. Azerbaycan §ehirlerinden olan 

Meraga da muhtelif memleketlere mensup zeki adamlar onun 

etrafinda toplanmi§ti. Butun Bagdad ve Asur’daki medreselere 

ve ilim ocaklarina aid biitiin evkaf onun idaresi altinda bu- 

lundugundan kendisi buralara kifayet edecek muallimler ve 

talebelere hisselerini gonderiyordu ve biitiin bu yerleri ziyaret 

ediyordu. Kendisi bu siralarda muhtelif yeriere gitmek iizere 

Bagdad’i ziyaret etmekte oldugundan burada vefat etmi§ti. 

Bazi kimseler onun kor oldugunu yaziyorlar. Kendisi bir^ok 

eserler yazmi§tir. Bunlarin bir kismi retorik ile tabii ve ilahi 

ilimler hakkindadir. Oklid ile Magist’i kemali dikkatle tertip 

etmi§ti. Farsga ile bir kamus yazarak, amell felsefeye miiteailik 

Eflatun ve Aristo’nun sozlerini bu eserde izah etmi§tir. Ken¬ 

disi eski filosoflarin dii§i\ncelerine bagli idi ve yazilari ile on- 

lara kar§i gelenlerle miicadele etmi§ti. 

Yunanlilarin 1586 (M. 1271) yilinin ilk kanun ayinda Mu- 

sul’daki bazi fena adamlar geceleyin yahudi bir kuyumcunun 

kapisini galdilar, kuyumcu bunlara “Ne istiyorsunuz ? „ deyince 

§u cevabi aldi : “Biz gen^ adamlariz, yiyecek satin aimak iize- 

re sizden para istemege geldik „. Yahudi sordu: “Kag para 

istersiniz ? „ , onlar da cevap verdiler: “20 zuze„. Yahudi kor- 

karak istediklerini getirdi ve parayi kapinin igindeki bir de- 

likten vermek istedi. Bunlar razi olmadiiar ve “Kapiyi ag„ de- 

diler. Meseleyi bir saat kadar miinaka§a ettikten sonra bunla¬ 

rin bir kismi divarlari tirmanarak dama ^lktilar, evin i^ine 

inerek kapiyi agtilar ve hepsi de igeri girdiler. Bunlar yahudi- 

ye i§kence ederek biitiin servetini gostermesine sebep oldular. 

Sonra onu oldiirmek iizere ellerini uzattiklari zaman karisi 

araya gerilerek hirsizlara yalvarmaga ba§ladi ve “Bu adamin 

gengligine aciyiniz ve beni onun yerine oldiiriiniiz,, dedi. Bu 

kati yiirekli mel’un adamlar §u cevabi verdiler: “Seni de, onu 

da oldiiriiriiz „ ve kocasim oldiirdiikten sonra onu da bi^ak- 

layarak yari olii bir halde biraktilar ve servetin buyuk bir 

kismini alip gittiler. Giin dogup herkes geldigi zaman yahu- 

dinin olii ve karisinin son nefesini vermekte bulundugunu 

gordiiler. Kadin da hadiseyi anlattiktan sonra giiniin 9 uncu 

saatine dogru oldii. 

Abu'l-Farac Tarihi 38 
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Bu sirada sayilari 30’a varan Arap fakirler'x Suriye tara- 

findan Kilikya’ya gelerek Tarsus’ta gomiilu olan halife Me’mu- 

n’un kabrini ziyaretle feyiz kazanmak istediler. Bu sirada, Misir 

hiikumdari Bundukdar in da bunlarin arasinda bulundugu 

ve kiyafetini degi§tirerek diger memleketlerin ahvalini tetkik 

etmek istedigi samldi. Kilikya hiikumdari da bunlari yakalaya- 

rak buyuk bir kaleye hapsetti. §ayia Misir’a varinca sik sik 

elgiler gelip kimlerin mahbus olduklarini ara§tirmaga ba§ladilar. 

Bu yiizden §iiphe teeyyiid eder gibi oldu ve kiral Leon bun- 

lari tahliye etmek istemedi. Misirlilardan bir ordu toplanmi§ 

ve buyuk orug giinlerinde Kilikya’yi istila etmi§ti. 
Yunanlilarin 1586 (M. 1275) yilinda 500 atli ile Ermeni- 

lerden miite§ekkil bir ordu Misirlilarla harbe tutu§arak bunlari 

kagmaga mecbur etti. Fakat bunun iizerine 8.000 ki§iden miite- 

§ekkil kuvvetli bir ordu toplandi ve bunlar zavalh memleketin 

uzerine guilandilar. Askerler martin 25 inci giinune musadif 

haftanin ikinci giiniinde Ayas’a vardilar ve burada bulduk- 

larini oldurduler. Qiinkii yakin olan kiiguk adadaki ahalinin 

gogu buraya kagmi§lar, fakat Misirli Araplardan kurtulmakla 

beraber Frank e§kiyasmin eline dii§mii§ler, Franklar bunlarin 

butiin e§yalarini yagma etmi§ler ve abalarim dahi alip gotur- 

mii§ler, fakat bunlari 6ldiirmemi§lerdi. Daha sonra Misirlilar 

haftanin 3 iincu giinu Ayas’tan Mopsuestia’ya siir’atle geldiler, 

birgok kanlar doktiikten sonra burasmi kamilen yarattilar ve bir 

kopriiyii a§arak butun bu havalide yayildilar. Bunlarin bir kismi 

Tarsus’a gittiler ve Araplarin bayramina musadif cumartesi giinii 

buradaki kulede namazlarini kilarak Krikus a kadar ilerlediler 

ve rastgeldiklerini oldurduler, yagma ettiler ve yaktilar. Bunlarin 

bir kismi Sis’e kadar ilerlediler, fakat burada bir tek adam bula- 

madilar. Qiinkii herkes kaleye iltica etmi§ti. Onlar da buiasini 

parga parga yaktilar.Paksimat manastinnda 25 rahip ile muhte§em 

bir ihtiyar olan ve miiteveffa Patrik Mar Ignatius un akrabasi 

olan R abb an Sal o mo n’u 61durmii§ler, manastira ate§ vermi§ler 

ve Guihat manastiri ile Ermenilerin ve Rumlarin diger manas- 

tirlarini ve Sis §ehrinin havalisinde bulunan patrikimizin kiiguk 

manastinni yakmi§lardi. Bunun uzerine patrik, Bahga kalesine 

kagti ve bu hadiseler geginceye kadar bir miilteci olarak 

orada kaldi. 
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Misirhlar Beyaz Sept’e kadar bu memlekette kaldilar. 

Sonra birgok ganimetler alarak ilerlediler. Oldiiriilenlerin sayisi 

60.000 e varmi§ti. Esir olarak gotiiriilen kadinlar ile gocuklar 

ise sayilamayacak derecede goktular. Buralarda 10.000 kadar 

Tiirkmen bulunuyordu. Bunlar da hiristiyanlarin mallanni bu- 

yiik tahribata ugrattilar. Misirhlar, hiicum edince kiral hepsini 

oldurdu, ailelerini esir etti ve mallarini yagma etti. 

Aym yil iginde Trablus prensi B a i m o n d (Bohaimond) 

vefat etti ve oglu yerine gegti. Asilzadeler Kibris prensinin 

babasi olan, ya§h ve akilli bir zat sayilan Sir Harri'yi ge- 

tirterek geng adamm yeti§tirilmesini ve memleketinin idaresini 

ona emanet ettiler. 
Bu sirada Musul havalisindeki Kiirtlerin peygamber say- 

diklari §eyh Adiy'\n ogullari olan iki karde§ kavgaya tutu§- 

tular. Bunlarin biri Mogollardan bir zevce aldigi igin, digeri 

korku iginde idi. Onun igin 400 kadar ki§iden miite§ekkil 

ailesini ve akrabasim alarak koyunlari, inekleri ve atlari ile 

birlikte Suriye’ye ka^ti. Hiristiyanlar bu adamm yurtlarindan 

gegerken kendilerini oldiirup mallarini yagma etmesinden son 

derece korkmu§lardi. Fakat bu adam bir kimseye zaran do- 

kunmadan gegip gitmi§ti. Onun gitmesinden sonra bir takim 

e§kiya geldiler, Nineva havalisinde bir koy olan Bet Tak§ur’u 

aldilar. Koyliiler bunlarla §iddetli bir muharebeye tutu§arak 

e§kiyanin on kadarini oldurdiiler ve koyliilerden be§ ki§i oldii- 

riilerek yedi geng kadin ve iig geng erkek kaldinlip gotii- 

ruimu§tu. 
Yunanlilarin 1587 (M. 1276) yilinin ilk te§rin ayinin 

3 uncu giiniine miisadif haftanin 5 inci giinii Artestia, yani 

Erci§’te §iddetli bir zelzele oldu ve kuvvetli surlar ile biitiin 

binalar yikildi ve ahalinin biiyiik bir kismi helak oldu. Aym 

hadise Halat §ehrinde vukubuidu, yalniz buradaki zelzele 

giiniin 9 uncu saatinde hissolundu. Burada da geni§ tahribat 

oldu, fakat bu tahribat Erci§’teki tahribat derecesinde geni§ 

degildi. Bu sirada Kilikya’dan Rum diyarina gitmekte olan 

hiristiyanlara ait biiyiik bir ticaret kervani 300 Tiirkmen 

atlinin taarruzuna ugrami§. bunlar en me§hur hiristiyan tacir- 

lerinden 80 kadarini Heraklia §ehri civarinda oldiirmii§ler 
• 

ve bunlarin mallarini allip gotiirmii§lerdi. Hadiri oglu Isa 
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ailesine mensup olan tacirlerden biri ile beraber 120 bin Sur 

dinari bulunmakta idi. Biitiin kervandan yalniz 4 Arap devesi 

kurtulabilmi§ti. 

Aym yiiin ki§inda 70.000 Mogol askeri toplanarak Bira 

kalesini aimak iizere yiiriidiiler. Fakat §iddetli karlarm yag- 

masi ve aci soguklarin ba§lamasi yiiziinden muvaffak olama- 

dilar. Bunlarin gogu atsiz kaldiklari igin yaya olarak dondiiler. 

Biiyiik Abatai Navin bunlarin ba§inda bulunuyordu. O da 

Asur’a vardigi zaman §iddetl; soguk yiiziinden hasta dii§- 

mii§tii. Bu askerlerin geri donmesi iizerine Tiirkmenler ileri 

atildilar, biiyiik kuvvetler ile hareket ettiler ve bunlara Misir 

ordusuna mensup 1000 atli katildi. Bunlar Mara§ tarafindan 

gelerek Kilikya’nin daglik taraflarina gitmek istediler. Kiral 

Leon buna kar§i Ermenilerden bir ordu topladi ve onun 

ba§ina amcasi olan Baron Sin bat'l ve sair e§rafi gegirdi. 

Bunlar Tiirkmenler ile Mara§ civarinda 40 giinliik orucun 

mukaddes orug giinlerine miisadif 3 iincii cuma giinii harbe 

tutu§tular. Aym giin kiralin amcasi olan Baron Sinbat ile 

diger e§raf yani Harbizag (?) prensi ile en me§hur adamlardan 

13 ki§i ve 300 atli maktul dii$tiiler. Tiirkmenlerden de 

birQoklari oldiiriildiiler ve bunlar memlekete giremiyerek geri 
dondiiler. 

Bu hadiselerin vukuundan evvel, yani bu orucun ilk cu- 

martesine miisadif haftanin dordiincii giiniinde ve §ubat ayinin 

17 inci giiniinde (Yunanlilann 1587 si, M. 1276) Musul ve 

Erbilde ve bunlarin etrafinda boralar koptu, riizgar kirmizi 

kumlarla o derece yiiklii idi ki herkes giiniin 3 uncii saatinden 

9 uncu saatine kadar yam ba§indaki kimseyi goremiyecek hale 

geldi. Herkes deh§et iginde idi. Erci§’te oidugu gibi bir riizgar 

tufani ile, yahut bir zelzele ile ortadan kalkacaklarini samyor- 

lardi. Halk bu yiizden evlerinden di§ari gikarak geceyi ovada 

gegirdiler ve riizgann yava§lamasi iizerine evlerine dondiiler. 

Oruca girmege tekaddiim eden oliiler haftasinda riizgar yine 

birgok kumlar ta§idi, fakat bunlar ilk onceki kadar mebzul 
degildi. 

Bu sirada ismi Bi§ar olan kotii ve kan dokiicu olup 

100 ya§ina varmi§ bir ihtiyar olan Zait kalesi emiri, Misirhlar 

tarafina kacmaga karar verdi. Qiinkii Erzincan §ehrinin biiyiik 
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bir adam olan ve Hiinlerin kirali tarafindan saygi goren Erme- 

ni piskaposu Mar Sarkis's kar?i dii?manlik hissediyordu. 

Onun igin bu adami oldiiriip kagmaga karar verdi ve bu i?i 

yapmak igin hur adamlanndan bazilarini yanina alarak Erzin- 

can havalisine gitti. Bi$ar piskaposun bir manastirda bulun- 

dugunu ve Hosanna bayrami igin hazirlandigmi haber alarak 

onu yolda bekledi. Mukaddes adam haftanin 2 inci giinii ?ehre 

gitmek iizere kalktigi zaman biiyiik ve me?hur bir adam olan 

oglu da yaninda idi. Oglu mukaddes adam olan babasina ?u 

sozleri soyledi: “Siz §ehre gidiniz, bense bir koye giderek 

meggul olacagim ve orada yapilan bir kiliseyi takdis edece- 

gim„. Babasi ona buraya gitmek igin izin verdi ve oglunun 

uzun miiddet kalmamasini soyledi. Bunlarin ayrilmalan uzerine 

3 Turk atlisi geldiler ve mukaddes adamla bulu§tular. Bunlar 

atlarindan inip onun elini opmek iizere ilerlediler. Bunlar ona 

“Bir elgi geldi, sizinle oglunuzun yarligi (yani Mogol fermanini 

veya idari emirnameyi) okumanizi istedi. Mukaddes adam §u ce- 

vabi verdi: “Oglum bir koye gitti, fakat ben geleyim,,. Bunlar bir 

miiddet ilerledikten sonra 200 Turk atlisinm taarruzuna ugradilar 

veneticede mukaddes adam ile ihtiyarlardari, rahiplerden ve kole- 

lerden miite§ekkil olup yaninda bulunan 38 ki§i oldii. Mukaddes 

adamin ba§i kesilmi§, sonra koyii zaptedilmi§ ve oglunun bulun- 

dugu kilise ku§atilmi§ti. Bunlar kiliseye girince mukaddes adamin 

oglunu bulamadilar. Qiinkii kilisenin iginde bir yigin bugday 

bulunuyordu ve kendisi bunun igine saklanmi§ti. Bunlar geri 

donmek isteyince bu mel’un kafirlerden biri “ Evvela §u yigina 

ate? verelim de oyle gidelim „ dedi. Yigina ate? verildikten 

sonra geng adam yari diri bir halde gikti. Tiirkler ona sordu- 

lar : “Baban nerede ?„ ; o da §u cevabi verdi “ §ehre gitti „ . 

Bunun iizerine babasinin kesik ba?mi oniine attilar. Geng bu 

kafayi goriince bir giglik kopararak babasinin ba?i uzerine 

dii?tii. Onlar da onun dii?mesi iizerine viicudunu parga parga 

ettiler. 

Bu hadiselerden sonra Bi$ar namindaki kotii adam 

ogullarim ve biitun askerlerini alarak Misir hiikiimdarimn ya- 

nina gitti. Rum diyannin idaresini elinde bulunduran Per vane 

Mogoliarin Misirlilara kar§i temayiil gostermekte olmasimn 

§iiphe uyandirmasindan endi?e ederek Sultan R ii k n u d d i n ’in 
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kizini aldi ve Hanlar hanina hizmet etmek iizere gotiirdii ve 

§u sozleri soyledi : “ Misirhlar’in gelip bu kizi ele gegirmek 

istediklerini haber aldim. Onun igin acele ederek onu buraya 

getirdim,, . Tatarlar da bu yiizden ona te§ekkur ettiler. Perva- 
ne §u sozleri de soyledi : “ Bizim emirlerimizden olan H a t i r 

oglu Rum diyari, prensi olan Giyasiiddin namindaki genci 

alarak Misir’a kagmak niyetindedir. Bana bir ordu verin de 

onu hemen yakahyalim,,. Bunun iizerine Hanlar ham’mn kuguk 

karde§i Kungurtay onunla beraber hareket etti ve bunlar 

Ha 11 r o g l u ile geng sultani Filistin ovasinda buldular ve 

Suriye’ye kagmak istediklerini gordiiler. Kungurtay, Hatir 

oglunu oldiirdiikten sonra sultani Pervaneyz teslim etti, 

o da onu tekrar saltanat tahtina oturttu. Boylece Per vane 

Tatarlar tarafindan gok biiyiik adam sayilir oldu ve kendi- 

lerine gosterdigi samimf sevgi yiiziinden son derece sevilir bir 

adam oldu. 
Bu sirada Erbil koylerinden Bar Kavta yerlisi olan buyiik 

bir hiristiyan tiiccar, yani Alemiiddin Yakub, Kublay 

Han a arz-i hiirmet ederek d6nu§ii sirasinda Horasan yollarinda 

vefat etti. Bunun iizerine kendisine refakata memur edilen ve 

Uygur milletine mensup §erefli ve biiyiik adam olup zahidane 

bir hayat siiren A$mut tacirin ogullanni alarak Hanlar ham 

Abaka’ya arz-i tazimat etmek iizere allp gotiirdii. Hanlar ham 

bunlan nezaketle kar§iladi ve en biiyiik oglu olan Mes'ud'u 

Musul ve Erbil emiriigine tayin etti. A$mut da bu emirin ida- 

resini ele aldi. 

Mes'ud'un hiikiimran oldugu yilda, yani Yunanhlarin 

1587 (M. 1276) yilinda §eyh Adiy’in diger oglu Musul havali- 

sinden Misir’a kagti ve Tatarlar arasindan almi§ oldugu Mogol 

kadimni da birlikte gotiirdii. 

1588 (M. 1277) yilinda Misir hiikiimdari Bundukdar 

Rum diyarina bizzat gitmege karar verdi. Qiinkii Bi$ar na¬ 

mindaki ihtiyar adam ile onunla birlikte kagan diger Rum di- 

yari e§rafi onu bu hatt-i hareketi tutmaga sevkettiler. Kilikya 

kirali Leon keyfiyetin farkina varinca Tatar kumandanlarina 

haber gondererek Misirhlarm kendilerini yakalamak iizere bu- 

lunmalari hasebiyle uyamk davranmalarim soyledi. Bunun iize¬ 

rine PervanePya Ermeniler kiralina kar§i nefretinden, yahut 
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tatarlara kar§i durust davi anmadigindan Tatarlara kar§i yalan- 

ci oldugunu gosterdi. Kiral Leon buna tahammiil etmedigi igin 

Dababa kalesinde bulunan Tatarlara biti§ik bir yere geldi ve 

hergiin Tatarlara bir elgi gondererek §u sozleri bildirdi: “Dik- 

kat edin ve uykudan uyamn, gunku Misirlilar biiyiik bir ordu 

ile yakla§tilar„ . Per vane de aym §ekilde yalan soyliiyor ve 

Tatarlara miitemadiyen yiyecek ve igecege ait haberler gonde- 

riyordu. Bu yiizden Tatarlar kiral f.eon un sozlerine inanmadi- 

lar. Pervane ise Tatarlara hergiin ziyafet gekiyor, yedirip igiri- 

yordu. Bu hal Yunanlilann 1588 (M. 1277) yilinin cumaye mii- 

sadif 16 inci Nisan giiniine kadar devarn etti. 

O giin Misirlilar, Mogollarin iizerine atildilar ve bunlari 

yemekten §i§mi§, igkiden sizmi§ bir halde buldular. Bunlarin 

herbiri atina en biiyiik guglukle binebiliyordu, Tatar yasasi- 

na gore dii§manla kar§ila§ip ddvii§meden kagmak yasak oldu- 

gu igin Tatarlar Misirlilar ile dovii§tiiler ve kirildilar. Bu 

maglubiyet sirasinda Tatarlarin biiyiik §eflerinden ikisi maktul 

dii§tii. Bunlarin biri Dogu} digeri Pehlivan Tudan idiler. 

Tatarlar ile birlikte 3.000 Iberyali da bulunuyordu. Bunlarin 

gosterdikleri mukavemet son derece §iddetli oldugu igin igle- 

rinden 2.000 ki§i oldii ve bunlar birgok Misirlilan yere serdi- 

ler, sonra iglerinden 1000 ki§i kurtuldu. Mogollardan muhare- 

bede maktul dii§enlerin sayisi 5.000 idi. 

Pervane Tatarlarin maglup olduklarini gordiikten sonra 

sultani alarak Dukia kalesine kagti. Misir hiikiimdari Bun- 
dukdar da gadirlarim Kayseri’nin civarinda Kaykubad adini 

ta§iyan yerde kurdu ve burada 15 giin kaldi. Sonra hemen 

Kayseri’ye giderek sultanin tahti iizerinde oturdu. Kendisi 

halktan bir kimseye dokunmadigi gibi, yagmagerlik de etmedi. 

Ordusuna mensup askerler de her§eyi bedeli mukabiiinde satin 

aldilar. Hatta atlarinin samanim dahi bu §ekilde tedarik ettiler. 

Qiinkii B und ukdar §u sozleri soylemi§ti : “Ben bu memle- 

keti harap etmek igin gelmedim. Sultamni Tatarlarin esaretin- 

den kurtarmak igin geldim,,. 

Hanlar ham Abaka bu muharebeye ait haberleri alinca 

hazir olan askerlerini topladi ve Rum diyarina dogru hareket 

etti. Bundukdar ordusunun dovii§emiyecegini anlayarak Per¬ 

vane' nin anasi olan ihtiyar kadim ve Ermeniler kirahnm 
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damadi olan en buyuk oglunu yanina alarak hareket etti ve 

bu sirada Roman adli hiristiyan §ehrini kilic ucu ile imha etti. 

Qiinkii ona “Tatarlar bunlara giivenerek kuvvetleniyor ve Su- 

riye’ye gegiyorlar,, denilmi§ti. Hanlar ham Rum diyarina va- 

nnca Misirlilardan kimse kalmadigmi ve Suriye’ye kagan 

Tiirkmenlere mensup birkag ki§i kaldigini gordii. Hanlar ham 

bunlan takip ederek kendilerine yeti^ti, ellerine dii§enleri 61- 

diirdu ve aileleri ile akrabalarim esir aldi. Tatarlar aggozlii- 

lukleri dolayisiyle bir^ok hiristiyanlan oldiirerek esirler aldilar, 

yagmagerlik ettiler. Hanlar hanimn hiristiyanliga dokunulma- 

masim emretmesi de kar etmedi. Halbuki hiristiyanlar Misirli- 

lardan kagan Tatarlari gizlemi^ler ve beslemi§lerdi. Hanlar ham 

bir yarlig (yani bir ferman) ’1 ya§li bir rahibe vererek her 

tarafa gidip Rum diyarina mensup hiristiyan esirlerin kurtaril- 

masim emretti. Ve boylece yapildi. 

Hanlar ham Kapadokya daglarina kadar giderek Ak§a 

(Akga?) Derbend denilen yere vardiktan sonra geri dondii. Per- 

vane, Hanlar hanimn yanina gelince Han ona gosterilen hur- 

meti eksiltmedi, belki ona her zamandan fazla iltifat etti ve onu 

yanina alarak Rum diyarina kar§i takip olunacak hatt-i hare- 

keti hazirlamak istiyormu§ gibi davrandi ve Misirlilarin isti- 
lasi tekerriir ettigi takdirde bunlara kar§i duracak ordunun ne 

kadar buy uk olmasi icabettigini ve hangi ordu kumandanmm 

buralarda birakilmasi munasip olacagim onunla konu§tu. Bun- 

lar Ermenistan’daki Aladag tarafina vardiklan zaman Han, 

Per vane' ye bir ziyalet gekti. Per vane §arap igmedigi igin 

Han ona geni§ olgiide kisrak sutii ikram etti. Pervane su 

dokmek uzere kalktigi zaman Han silah ta§iyan adamlara bir 

i§aret verdi ve bunlar Araplarin 675 (M. 1276) yilinin agustos 

ayimn 2 inci giiniine miisadif haftamn ikinci giiniinde Per¬ 

vane y\ parga par$a ettiler. Boylece Pervane, Hanlar ham- 

nin Riikn addin' i oldurdiigii tarzda oldii ve boylece “Katil 

mutlaka maktul olur ve kam heder olur„ tarzindaki soz ger- 

9ekle§ti. Denildigine gore Tatarlar Pervane'ye kar§i kihglanni 

geker gekmez bu adam titremedi ve korkmadi, belki Tatarlara 

sogiip saydi ve “ Sizden gorecegim miikafat bu mu ? Sizi 
sevenlerin gordiigu kar§ilik boyle midir ?„ dedi. 

Bundukdar in §am’a muvasalatindan once Hama civa- 
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rinda ba§ina Allahin cezasi garpti ve kendisi burada oldii. 

Boylece onun kotiiliik ile dolu olan birgok geni§ tasavvurlan 

son buldu. Bu adam son derece biiyiikliik tasarliyordu ve 

kisa bir zaman iginde eskiden Fir’avinin soylemi§ oldugu sozleri 

tekrarlayarak “Nil nehri benirndir ve onu ben yarattim,, demi§ti. 

Denildigine gore Bundukdar Tatarlar ile muharebe ettigi sira- 

da baldirina bir ok isabeti ile yaralanmi§ ve bu ok giinlerce iginde 

kalmi§ti. Bu okun gikarilmasim cerraha emretmesi iizerine okun 

gikmasiyle beraber cam da birlikte gikmi§ti. Onu miiteakip Misir’da 

oglu yerine gegti ve biitiin Suriye’nin idaresini Hama emirine ver- 

di. Bize bilahare temin olunduguna gore onun oliimii bu §ekilde 

vukubulmadi. Belki hazinedari oldiiriicii bir zehiri kisrak siitune 

kari§tirarak igmek iizere ona verdi. Bunun iizerine hiikumdar 

hastalanmi§ ve hazinedarin da aym siitten igmesini emretmi§, 

boylece ikisi de beraber 61mii§lerdir. 

Bu muharebe sirasinda kayde deger bir hadise olmu§tu : 

Anlattiklarina gore Tatarlarin maglup olmasi iizerine iglerinde 

oldiiriilenler yere serildiler. Bundukdar da kendi tarafina 

kagan Hatir oglu namindaki kiigiik karde§ine maktul Ta¬ 

tarlar arasinda dola§arak hangi me§hur adamlarin olduriilmii§ 

olduklarim ara§tirmasini istemi§ ve boylece Misirlilar arasinda 

bunlari 6ldiirmu§ olmakla ogiinmegi kurmu§tu. Bu adam olu- 

lerin bulundugu yere gidince kendilerini tanimak igin yiizlerini 

gevirdi. Tatarlar arasinda yaralamp yere dii§en fakat heniiz 

olmemi§ olan ve hala kuvveti yerinde bulunan biri bulunuyor 

ve ortaligin kararmasindan sonra kagmak igin bekliyordu. 

Kendisi Hatir oglu'nun oliileri dikkatle muayene ettigini 

gorerek bu adamin heniiz olmeyenleri de oldiirecegini sandi 

ve silahlari ile birlikte yere dii§mii§ oldugu igin yayini gekti ve 

bir ok alarak Hatir oglu ’na gevirdi, okunu oyle bir usta- 

likla atti ki goziine isabet ettirdi ve ok dimagin iginde kaldi. 

Hatir oglu ’nun yamnda bulunanlar bu okun gokyiiziinden 

firladigim sandilar ve onu alarak Bundukdar ’in huzuruna 

gotiirdiiler, o da buracikta oldii. 

Aym yilin haziran ayimn 7 inci giiniine miisadif haftamn 

5 inci giinii mel’un Kiirtler Alpap daginda bir pusu kurdular 

ve Mar Mattai manastirindan 10 rahip alarak onlara i§- 

kence ettiler. Rahipler iginde M a s u t h a unvam ile tamlan 
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birini oldiirdiikten sonra geride kalan 9 unu 4.000 zuze muka- 

bilinde sattilar. 
Yunanlilarin 1589 (M. 1278) yilinda kiral Leon, Perva- 

ne'nin gelini olan kizini evine aldi. Qiinkii soyledigimiz gibi 

kocasi Misir’a gotiiriilmii^tii. Aym yil iginde son derece soguk bir 

§iddetli ki§ oldu ve Azerbaycanla Biiyiik Ermenistan’dan Iskitlerin 

hududuna kadar butun bolgeleri kapladi. Atlar ve davarlar 

ile gadirlarda oturan kimselerin koyunlari manvoldu. Gida 

maddeleri de nadirle§ti. Qiinkii bugdaym 100 manege si, ya- 

ni bir kiigiik merkep yiikii Mugan da 40 riikniye dinari na sa- 

tiliyordu. 
Bu ki§ esnasinda Musul kiralhginda Kavtioglu M e s ’a d 

un hakimiyetine son veren iranli Papa (Baba), Mes'ud 

aleyhinde tezviratta bulunmu§, onun Musul havalisini imha et- 

mekte oldugunu ve memieketi nasil idare edecegini bilmedi- 

gini soylemi§ti. Bunun iizerine Hanlar ham bazi e§rafa em- 

retti, onlar da Papa ile birlikte Musul’a geldiler. Papa, A § - 

mat ile Mes’ud’a kar§i sahte §ahitler gosterdi, hakimlere rii§- 

vet yedirdi ve sahtekarlik yolu ile aleyhinde hukiim aldi. Ta- 

tarlar da bu hiristiyanhri mahkum ettiler, hayatlarina son ver- 

diler ve Papa'yi emirlige tayin ettiler. 

Aym senenin yaz mevsiminde Turkmenlerden, gol seke- 

nesinden ve Suriye’de toplanan Kiirtlerden miite§ekkil bir ka- 

labalik Suriye’de bir araya geldiler ve Kilikya’yi istila ederek 

Hamdun’a kadar ilerlediler, memlekette biiyiik tahribat yapti- 

lar ve bir gok ganimetler aldiktan sonra geri donduler. 

Yunanlilarin 1590 (M. 1279) yilinda K u t a y H at u n 

hiristiyanlarin son yillar zarfinda Araplar ile yaptiklan kavga- 

lar yiiziinden nehir sularini takdis etmek iizere ayin yapma- 

diklarini ve soguklarm qok §iddetli oldugunu gorerek bizzat 

Me rag a §ehrine geldi ve hiristiyanlara adetleri veghile miz- 

akrlarinin u^larina haglar asarak hareket etmek iizere emir 

verdi. Bunlar ayinlerini yaptilar ve AJlahin nimetine nail oldu- 

lar. Bu sayede sogugun §iddeti eksildi, gayirlar bitti ve ki§ 

otlarin bitmesine miisait bir mahiyet aldi. Mogollar atlarini 

kurtarmalarindan dolayi, hiristiyanlar da itikatlarinin zaferinden 

dolayi memnun olmu§lardi. 

Bu ki§ esnasinda Tatar ordusuna mensup olup sayi- 
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lari 5000’e varan ve kagarak Hindistan hududunda gizlenen 

asi Tatarlar §iraz havalisine geldiler, miithi§ tahribat yaptilar 

ve birgok kanlar doktiiler. Fakat §ehre giremeyerek §ehirden 

gikan ordu ile dovii§tiiler ve iglerinden pek azi, bunlar da son 

derece g-Qglukle, kagabildiler. Ba sirada §iraz’in igindeki hirsiz- 

ler servet sahibi olanlarin mallarina tecavuz ederek bu mallara 

el koydular. Hanlar ham’nm oglu, asilerin neler yaptiklarini 

haber alarak bunlarin pe§ine dii§tii ve onlari yakalayarak go- 

gunu kihgtan gegirdi. 

Bahar mevsiminde Bagdad’da emirin hizmetinde olan kotu 

ve kiistah bir adam tiireyerek birgok kimselere fenaliklar etti 

ve insanlarm zevcelerine tasallut etti. Bu adam saltanatin bii- 

yuk meclisi ile alay ediyor ve bir komedi temsil ediyormu§ gibi 

onun kararlarina giiliiyordu. Emirin ava giktigi sirada bir gun 

meclis bu kustah adami yakalatti ve onu asmak igin bir araba 

iizerine bir hag gerildi. Sonra onun ellerini ve ayaklarini bu 

haga baglayarak guval dikmek igin kullamlan iki guvaldiz, dili¬ 

ne sokulmu§ oldugu halde Bagdad gar§ilarinda dola§tirdilar. 

Bir geng adam arabanin iginde bu adamin arkasinda duruyor 

ve yanaklarina konan sinekleri kovaliyordu. Bu adami elleri 

ile doviiyor ve “E§raf ile alay edenin cezasi budur,, diyorlardi. 

Nihayet bu adami Diclenin kiyisina getirdiler ve kafasini ke- 

serek kopruniin iizerine astilar, cesedini ate§te yaktilar. Kotiiliik 

eden birgok adamlar onun ugradigi akibet kar§isinda korktu- 

lar. Bu adami sokaklarda dola§tirdiklari sirada gece idi ve 

birgok oyuncular davul galarak ve raksederek onunla alay 

ediyorlardi. 

Aym yilin mayis ayinin cumaya musadif 19 uncu giinii 

Misir ordulari Rumkale nin iizerine saldirdilar. Bunlar 9.000 at- 

lidan ve 4.000 piyadeden miite§ekkil idiler. Misirhlann ba§inda 

Basari adli bir emir bulunuyordu. Suriye askerlerinin ba§inda 

da Ayintab ahalisinden olan Hiiscimeddin bulunmakta idi. 

Bunlar Parzaman nehri iizerinde ordugah kurdular ve katolikusa 

elgi olarak biri Arap digeri Ermeni olan iki ki§i gondererek 

§u sozleri bildirdiler : “ Sultan sizin kaleyi sulh iginde teslim 

etmenizi ve sizinle rahiplerinizin Kudiis’e gidip orada ikamet 

etmenizi emretti. Size ia§eniz igin ka.fi derecede koyler verile- 

cektir. Bu §ekilde hareket etmek istemez de Kilikya’ya gitmek 
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isterseniz kendi katirlarimiz ve atlarimizla sizi izzet-u ik- 

ram iginde gotiirecegiz. Fakat teslim olmaz da mukavemet eder- 

seniz Allah biitiin bu hiristiyanlarin kanim dokmenin vebalini 
sizden soracaktir,,. 

Bunun iizerine katolikus §u cevabi verdi: “Oliinceye ka- 

dar harbedecegim. Biz hem Allaha, hem kirala sadakat gostere- 

meyiz,,. Bunun iizerine Misirlilar biitiin gece bahgelerde topla- 

narak agaglari kestiler, merdivenler yaptilar ve cumartesi sa- 

bahi §ehre kar§i en §iddetli muharebeye giri§tiler. §ehrin alt 

tarafinda in§a olunan yeni sur iizerinde dovii§en Ermeniler 

kagmaga mecbur edilmi§ler, sonra merdivenler kurarak zavalli 

§ehre girilmi§, §ehir yagma edilmi§ ve igindeki biitiin evlere 

ate§ verilmi§ti. Biitiin §ehir halki kaleye kagmi§ olduklari igin 

Misirlilar §ehirde bir tek adam bulamadilar, fakat burada 5 

gun yagmagerlik etmekle, ganimet toplamakla ve yanginlar 

gikarmakla me§gul oldular. Bunlar her tarafi tahrip ettikten 

sonra harekei ettiler. Fakat bugday anbarlarini bo§altmi§lar, 

baglari kesmi§ler, agaglan yikmi§lar, un degirmenlerinin ta§la- 

rini kirmi§lar, hamamlarin ta§larmi alarak Biroa’yagotiirmii§lerdi. 

Misir ordusunun Rumkaleyt kar§i ordugah kurmu§ ol- 

dugu siralarda K a r a m a n oglu Rum diyanndan Misir hii- 

kumdanna Turkmen Eugaya yi gondererek kendisinine zemin 

hazirlamak ve Suriye’ye gegirmek iizere bir ordu gondermesi- 

ni istedi. Bunu istemesinin sebebi Tatarlarin ordularindan ve 

ermenilerin kiralindan korkmasi idi. Misir hiikiimdari kiral L e - 
on a haber gondererek Emir Bisariyr, yol vermesini ve onun 

gidip K a r a man oglu nu getirmesini temin eylemesini bildir- 

di. Kiral bunlarin kendi memleketinin hududu iizerinden geg- 

meierini kabul etti, onlar da bu §ekilde hareket ederek daglar- 

dan gegtiler ve Kayseri’ye yakin bir yere vararak Kara- 
man oglu nu aldilar ve geri dondiiler. Geri donii§leri sira- 

sinda Emir Bisari, efendisine kar§i isyan etmegi kurarak 

maiyetindeki askerlerin kendisine sadakat yemini etmelerini 

temin etti. Bunlar Kilikya havalisine giderek burada 15 giin 

ganimet toplamakla ve ortaligi yagma etmekle vakit gegirdiler. 

Sonra 10 giin kadar Anazarba’da ordugah kurdular ve bura- 

dan kagan yerlilere birgok eziyetler ettiler. Burada bir miiddet 

daha kalmi§ olsalardi ortalikta su kalmiyacakti. Fakat Allah 
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onlari cezaya garpti. Bunlar Paksimat manastirini tamamen 

yaktilar. R abb an Kavma manastinna da aym §ekilde haie- 

ket ettiler. Fakat Guihat tarafina gelmediler. 
Bunlarin Suriye’ye varmalan iizerine Bundukdar in 

oglu olan Misir hiikiirndan suikasdin farkina vaidi ve dcihal 

§am’dan hareket ederek Misir’a gitti ve burada askei topla- 

maga ba§ladi. Bu sirada Bisari ile beraber olan askerler 

gultandan korkarak dagildilar. Bisari yalmz kaldigim goie- 

rek Kudiis’e gitti ve Siileyman in kayasi i^inde kalarak sagla- 

nni tra§ etti, burada tevbe ve nedamet gosterdi. Bunduk- 

dar in biiyiik oglu askerleri arasinda aynhklar ba§ladigim 

gorerek Karak kalesine gitti ve saltanattan istifade etti. Bunun 

iizerine e§raf toplanarak ku^uk karde§ine biat ettiler ve onu 

Misir tahtina ge^irdiler. Bu hukiimdar muvaffak olamadi, ^iinkii 

A l p i1 naminda bir emir ona kar§i kiyam edeiek onu memle- 

ketten kovdu ve Misir’da hukiimran oldu. 

Yaz mevsiminde Rum diyari sultani Izzuddin, Barka 

havalisinden kagarak kendisini gok iyi kar§iliyan Abakanm 

yanina geldi. Abaka Rum diyarinin bir kismini ona vermek 

istedi ise de e§raf razi olmadilar ve “Bu §ekilde haieket eder- 

seniz onun ile amcasinin oglu arasindaki ihtilaf busbiitiin §id- 

detlenir,, dediler. Bunlar ona biitiin memleketin varidatindan 

bir hisse vermegi kabul etmekle beraber onun herhangi bii 

yerde kumanda deruhte etmesine razi olmadilar. Izziiddin 

ho§lanmamakla beraber bu vaziyeti kabul etti. 

Yunanhlarin 1591 (M. 1280) yilinda Uygurlu emir A ?- 

mut ve Kavti oglu Mes'ud, Hanlar hani Abakamn nez- 

dine giderek tran’li Papa (Baba) ile birlikte gonderilen 

hakimlerin kendisini aldattiklanni gosterdiler ve verilen hiikmun 

rii§vet alarak verildigini belirttiler. Bunun iizerine Abaka 

karde§ininin ve damadimn hakim olmalanni ve iki taraftan 

hangisinin masum oldu^unu anlamalanni emretti. Mesele bir 

ay kadar tetkik edildikten sonra Papa (Baba)’nin suglu 

oldugu anla§ildi ve sabik hakimler te§hir edildiler. Bunlar da, 

Papa (Baba)’dan rii§vet almi§ olduklarini itiraf ettiler. Bunun 

iizerine emr gonderildi ve bahis mevzuu senenin agustos ayimn 

l — Elfi olacak. Bk. Muhtasar, s. 503 (0. R.). 
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8 inci giiniine miisadif haftanm 5 inci giinii Papa (Baba)’mn 

kellesi kiligla kesildi ve Musul a gotiiriildii. Bq hiristiyan 

valiler tekrar Musul ve Erbil’e hakim oldular ve asil bir zafer 

kazandilar. Irkan iranh bir buy uk adam olan Hotanli Cel a- 

leddin Turany Papa (Baba) lehinde oynadigi rol ile bu 

adamin kiistahhgina kar§i gelmemek yiiziinden katledilmi§ti. 

Bu siralarda ismi Bardu olan Musullu bir Kiirt emir biitiin 

ailesi ve akrabasi ile birlikte Suriye’ye kagti. Tatar ordusun- 

dan yollari muhafazaya memur olanlar onu takip ettilerse de 

kendisine yeti§emediler. §am’da bulunan Senkur A$kar, 

Alpi'nwi Misir’da hiikiim siirmesine razi olmayarak bir ordu 

topladi ve onunla harbetti. Alpi’nin muzaffer olmasi iizerine o 

da kagarak Rahbut’da bulunan Emir Isa namindaki gogebeye 

geldi ve ikisi birle§tiler. Bunlar Hanlar ham Abaka’ya bir elgi 

g-ondererek Alpi'ye kar§i askerler g'ondermesini istediler. O 

da bunlari dinleyerek Suriye’ye asker gonderdi. Fakat Sen- 

k u r bu adamlar yiiziinden kendi hayati namina korku iginde 

idi ve bu adamlara itimat etmedigi igin kagti ve Sihyun kale- 

sine iltica etti. Tatarlar Haleb’e kadar geldiler ve kill? ucu ile 

ellerine dii§en herkesi oldiirdiiler ve rastgeldikleri her binaya 

ate§ verdiler. Fakat ahalinin biiyiik kismi magaralarda gizlen- 

dikleri igin kiliglardan kurtuldular. Tatarlann Suriye’ye ini§leri 

Yunanlilar’in 1592 (M. 1282) yilimn ki§ giinlerine tesadiif eder. 

Hanlar ham Abaka’mn kiigiik karde§i Kungartay bun- 

larin kumandam idi. 

Tatarlarin Halep’ten donmeleri iizerine 7.000 Misir atlisi 

toplandilar ve sahil uzerindeki Markab kalesine kar§i ordugah 

kurdular. Kaleye hakim olan Frerler (biraderler) bunlann gel- 

mekte olduklarim anlayinca 200 atli ve 500 siivari ileri atildi- 

lar ve kale civanndaki bir ugurumda saklandilar. Bunlar atla- 

rindan inerek gadir kurmaga ba§ladilar. Tam bu sirada Frenk 

ordusu iizerlerine saldirdi, gogunu kihgtan gegirdi ve pek azi 

kurtulabildiler. 
Bu senenin yaz mevsiminde Celaleddin Tar an 

hanedamna mensup Iranlilar ile Papa (Baba) ’nm hanedamna 

mensup iranlilar Kavti oglu Me s' ad' a kar§i bir kavga 

gikararak onun Celaleddin e ait hazineden birgok servet- 

ler, altinlar ve miicevherler alip goturdiigiinii iddia ettiler. 



HUN HUKUM DARLA RINA GEQEN XI. HANEDAN 607 

M e s'u d yakalandi ve gektigi miithi§ i§kencelerden sonra 

5.000 darik verrnek igin bir teahhiidname yazdi. Onun yegeni 

olan S u i d a t muhakeme neticesinde mahkum olarak kiligla 

katledildi. Musullu bir Arap olan ve M e s ' a d ’un himayesi 

altinda ya§ayan S a m n i a oglu i§kence altinda oldu. Diger 

bir emir olan Hakkarili bir Kurt gegmis yillarda Asur dagla- 

rinda isyan ettigi halde Mes'ud ile ban§mi§ oldugundan 

ordugaha gotiiruldu ve 8 arkada§i ile birlikte katlolundu. Bu 

adamin ismi E b u B e k i r idi. § ey h Adi f/’in en buyiik oglu 

olup Suriye’ye kagan zat geri donerek ordugaha gitmi§, kag- 

mak yiiziinden oziir dilemi§, fakat oliime mahkum edilmis ve 

katlolunmu§tu. Mes'ud, Mogol askerleriyle beraber altinlari 

teslim etmek iizere Musul’a getirilmi§, Mes'ud birkag gun 

kaldiktan sonra bir gece bunlardan kagmi§ti. 

Yunanhlarin 1593 (M. 1282) yihnin sonbahar mevsiminde 

Mogol ordulan tekrar Suriye’ye geldi. Bunlar Hanlar haninm 

sevgili karde§i Munga Timur'un kumandasi altinda olan 

50.000 kadar askerdi. Kilikya kirali Leon da askerlerini top- 

layarak ona yardim etmek iizere hareket etti. Misir ve Suriye 

askerleri de toplanmi§ bulunuyorlardi ve Sultanhk makaminda 

bulunan A l pi bunlarin ba§inda idi. Senkur A$kar da Al- 

pi ile bari§mi§ oldugu igin onunla beraber bulunuyordu. 

Tatarlar ve Misirlilar i§bu yilin birinci te§rin ayinin 

13 iincii guniine musadif haftanin 5 inci giinii Hama ile Eme- 

sa arasinda harp meydaninda bulu§tular ve Tatar tarafi Misir- 

lilar tarafina galip geldi. Tatarlarin tarn bir zafer kazanmak 

iizere olduklari sirada goldeki Taglib'Ulerin kurduklari bir pu- 

su sol tarafmdan taarruza ugramalarina sebep oldu. Tatarlar 

onden ve arkadan ku§atilmi§ olduklarim sanarak merkezde bu¬ 

lunan kuvvetler ile sol cenahtakiler arkalarini gevirdiler ve 

kagmaga ba§ladilar. Fakat cenahta olup Avirataya adi ile tani- 

lan Tatar irkina mensup olanlar ile 5.000 kadar Iberyali ve Er- 

meni kirali ile Ermeni askerleri Araplann pususunu gormeyerek 

kendilerine §iddetle mukavemet etmekte olan Misirhlari kirdi- 

lar ve Emesa’nin kapilarina kadar bunlari takip ederek arka- 

da§larinin kagmi§ olduklarim haber alincaya kadar bunlari ki- 

rip gegirdiler, sonra onlar da ric’at ettiler. Bunlar geri doner- 

ken kagan Tatarlari takip eden Misirhlarin bir kuvveti ile mu- 
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harebe ettiler ve iki tarafin ikisi de birbirlerinden yilarak do- 

vii§tuler, olduler ve oldiirduler. Bunlar her tarafta kafileler 

te§kil ederek her kafile kendi nahiyesine gitti. Bu yiizden Ta- 

tarlann sag cenahi Misir paralari, katirlari, elbiseleri ve e§ya- 

lan alarak dondiigii halde merkezdekiler ile sol cenahtakiler 

iistlerindeki elbiseleri dahi atarak kagmi§lardi. Bunlarin birgok- 

lan aglik ve susuzluktan harap bir halde geri d6nmii§tu. Mi- 

sirlilann sag cenahi ile merkez kismi birgok ganimetler alarak 

§am’a dondiiler. Fakat Misirlilarin sol cenahindan kurtulabilen- 

ler pek azdilar. Bunlar gok fena yaralanmi§lar ve soyulmu§lardi. 

Abcika, Firat kiyilarina kadar geldikten sonra Bagdad’a don- 

memi§ olsaydi Misirlilar harp sahnesinde parga parga edilerek 

kalirlardi. 

Bu yilin ki§ mevsiminde Asur ahalisi biiyiik tasalar ge- 

girdiler. Sen’ar taraflari da aym vaziyette idi ve hepsi de bu 

askerlerin donu§lerinden korkuyorlardi. Bundan ba§ka soguk 

gok §iddetli idi ve Musul havalisine mutaddan gok fazla kar yag- 

mi§ti. Mogol ve Misirlilarin askerlerini terhis etmelerinden sonra 

gol kabilelerinin, Tiirkmenlerin ve Kiirtlerin e§kiyalari birle§erek 

Kilikya havalisini istila ettiler ve Ayas’a kadar ilerleyerek burayi 

yaktilar ve yagma ettiler. Bunlar burada ahaliden birini de 

bulamadilar. Qiinkii halk denize kagmi§lardi ve deniz iginde 

kurduklari yeni bir kaleye iltica etmi§!erdi. Bunlar ellerine 

dii§en her§eyi yagma ettikten sonra gittiler ve ba§kalan si- 

rasi ile iig defa geldiler. Dordiincii defa gelenler memleketi 

Yunanlilarin 1593 (M. 1282) yilimn Nineva septi giiniinde istila 

ettiler. Bunlar Telia ve Hamdun’a kadar ilerlediler ve birgok ga¬ 

nimetler gotiirduler. Gidecekleri sirada Ermeniler tahkimatin 

kapilarmi ve §ehir kapilarmi iizerlerine kapayarak hepsini ki- 

ligtan gegirdiler ve silahlanni alarak kafataslannin derisini 

yiizdiiler. Silahlari, mizraklari, kiliglan ve kafataslari birgok 

hayvanlara yiiklenmi§ ve Hanlar hanina gonderilmi§ti. 

Birkag giin sonra Bira kalesinin Haydar ismindeki emiri 

2. 000 atli kadar bin kuvvet toplayarak Zait kalesini zaptetti. 

Birgok hiristiyanlar kagtilar ve Araplarin biiyuk camiine iltica 

ederek kurtuldular. Bazilari Al-Estona adli yerde isyan ettiler. 

E§kiyalar bunlara kar§i hareket edemediler. Qiinkii bulunduk- 

lari yere eri§mek giigtii ve burasi dik bir yamag gibi idi. Son- 
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ra bu mel un adamlar 4. 000 kadin ve ^ocugu ajirarak Ma- 

latya’mn kar§isindan Firat’i gegtiler ve bu havaliyi yagma 

ettiier. Bunlar Arka kdyiinde bir^ok hiristiyanlar buldular ve 

bunlan da esir ederek Suriye’ye gittiler. M a n g u Timur 

Suriye’den donerek Bagdad’da bulunan Ab aka ’mn yanina 

gitti. Ugradigi maglubiyetten mahzun ve miiteessir idi. Onun 

i?in tekrar Suriye’ye gitmegi taahhut etti ve geri dondiigii 

zaman Kardu ceziresine varinca ismi Safi Kerkubi olan 

bir muhbir cezire hakimleri aleyhinde bir takim tezviratta bu- 

lundu. Bu yiizden M u n g a Timur bunlara fena muamele 

ederek istiraba ugratti ve bunlar ona kar$i kin beslediler. Bir 

gun Mun ga Timur' un hamamdan ?ikmasi iizerine saki- 

lerinden biii ile gizlice anla§arak ona i^mek iizere zehir 

sundular. M u n g a Timur sihhatinin te§evvii$e ugradigi- 

m gorerek cezireden Nisibis’e dogru hareket etti. Cezire hakim¬ 

leri Munga Timur'un hayat ile alakasimn kesilmi§ olduguna 

inanarak Safi Kerkubi ile oglunu ve kolesini yakaladilar, 

bunlan Cezire nin ^arjilarinda 5ml fiplak dolajtirdiktan sonra 
kotii bir §ekilde oldiirdiiler. 

Hanlar ham Abuka Bagdad’dan hareket ederek Heme- 
dan §ehiine geldi. Vunanhlann 1593 (M. 1282) yilimn, Mesihin 

mezarindan ?ikmasi pazarina miisadif giinde Hanlar ham bura- 

daki kiliseye gitti ve hiristiyaniann bayramina sevinerek i§ti- 

lak etti. Haftamn ikinci giinii ismi Bihram olaa bir Iran 

asilzadesi kendi sarayinda onun §erefine bir ziyafet verdi. 

Haftamn 3 iincii gecesi Hanlar ham sayiklamaga ba?layarak 

havada hayaletler gormege basladi ve haftamn 4 iincii giinii 

ve nisanin 1 inci giinii Arap aylarimn 11 incisinin 20 inci 

giinu bu dunyadan go^tii. Nisamn 26 inci giinii ve muhar- 

rem ayimn 16 inci giinii karde§i Mangu Timur (Aynen) 

Cezire havalisinde bu hayat ile ilijigini kesti. Bu yiizden 

Abaka mn oliimii iizerine e§raf ona bir el^i gondererek §u 

sozleri soylediler : “Suriye’ye gitmeniz ifin emir yok„ ve ona 

kardejinin oliimiinii haber vermediler. Boylece diinyaya hakim 

olan bu iki karde§ birbirinin oliimiinden haberdar olmavarak 
olduler. 

Birkaf giin sonra Suriye’den 600 kadar ath geldi ve 

Abu l - Faroe Tarihi 39 
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Firat’i gegerek Kardu ceziresine kadar ilerlediler. §ehrin hakimi 

olan Mu min §ehirden gikarak bunlar ile ddvii§tii ise de 

maglup edildi ve esir dii§erek Misir’a goturiildu. Nineva hava- 

lisi deh§et iginde idi. Ve bu havalinin yerlileri Mar Mattai 

manastirina kagtilar. Bunlar biiyiik eziyetler gekiyorlardi ve 

vebaya ugrami§ bulunuyorlardi. Rahiplerin 30 kadari 61mii§tii. 

Bu sirada ismi Mecdiilmulk olan bir Iranli katip Bag- 

dad’in divan reisi Aided dint hiicum etti ve onun hiikumet 

hazinesinden buyuk bir parayi galmi§ oldugunu isbat etti. 

Alaeddin yakalanarak biitiin mallari miisadere edildi ve 

kiigiik ogullari bile tacirlere satildi. Onun bu felaketi gekmekte 

oldugu sirada Abaka oldii ve Ahmed yerine gegerek katib 

MecdiilmiilkAi oldiirdii. Kisa bir zaman sonra Alaeddin 

de vefat etti. 

Takudar Ahmed 

A b a k a’dan sonra ismi Ahmed olan karde§i geidi. 

Hanlar ham Abaka’nin bu diinyadan gogmesi iizerine biitiin 

hiikiimdar ogullari ile e§raf toplandilar ve Hu lab u’nun 

biiyiik kiralige Kutay Hatund an dogan oglu Ahmed’in 

batidaki Mogollarin ba§ina gegmesi icabettigi iizerinde anla§- 

tilar. Qiinkii buralari ona aitti ve kendisi karde§lerinin en 

buyugii idi. Ahmed,} Yunanlilann 1593 (M. 1282) yilimn 

haziran ayinin 21 inci giiniine musadif haftanm 1 inci giinii 

saltanat tahtina oturdu. Kendisi son derece merhametli ve 

comert bir kimse oldugunu gosterdi. Ahmed babasimn ve 

karde§inin hazinesini agarak yigin yigin altinlar ve giimii§ler 

gikardi ve bunlari karde§leri ile emirler ve Mogol askerleri 

arasinda dagitti. Ahmed herkese merhametli bir gozle 

bakiyor, bilhassa hiristiyan mezheplerinin reislerine iltifat edi- 

yor ve biitiin kiliseleri, biitiin din evlerini, papaslari ve rahip- 

leri memleketin her tarafinda ve her mintakasinda vergilerden 

ve resimlerden affeden fermanlar yazmi§ bulunuyordu. 

Ah m e d, Misir hiikiimdarina, ihtiyar adama, Rum di- 

yari sultamnin atabegine, Sebastia §ehrinin hakimi Kutbiid- 

din’e, Mardin emirinin veziri Tit i oglu § e m s e d d i n’e 

elgiler gonderdi ve Misirhlara §u sozleri bildirdi : “Allahin 

buyruguna ve atamiz C e n g i z Ha n’in bizler igin yaptigi 
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kanuna gore Mogol saltanati bana ge<;mi§ bulunmaktadir. 

Hak beni sulh tarafina davet etmi§ oldugu i?in her insamn 

kendi memleketinde sulh ve siikunet i9inde ya§amasini, mu- 

harebelerin, kan dokmelerin ve esaretlerin yer yiiziinden kalk- 

masim istiyorum. Siz de bu hususta aym fikirde iseniz sulh ve 

itaat elini uzatimz. isyan halinde devam ederseniz kanlari do- 

kiilecek zavalli insanlann hesabim Allah sizden soracaktir,,. 

Misir hiikiimdari sulh olmasim kabul etti ve aradan kilicin 

kalkmasina razi oldu. lleri siirdiigii §art Musul §ehrinin Bed- 
re d d i n’in ogluna ait olmasi, bajkalarimn Mogollara verdik- 

lerini vermesi idi. Bagdad ile Sincar da teklifi kabul ettiler. 

El?Her geri donerek kendilerine soylenen sozleri bildirme- 

leri iizerine Hanlar ham sulhu saglamlamak iizere ?eyh A b- 

durrahman’i Misirhlara gonderdi ve boylece hareket edildi. 

Bu sirada yollar a^ildi ve tacirler Babil, Asur ve iran’dan 

Suriye ye, Misirli tacirler Tatarlarin bu memleketlerine geliyor- 

lar ve bir kimse de bunlara dokumnuyordu. Abdurrahman 

Suriye’ye gitmek iizere hazirlandigi zaman Mogollarin §ahane 

hazinesinden biiyiik bir miktar para ile kiymetli ta5lar, goz ka- 

ma§tirici inciler, altmlar, giimiijler, esvaplar, altin ile dokunmu? 

sirmali kuma§lar alip goturdii. Abdurrahman Alatak’tan 

hareket ederek Tebriz’e geldi ve bir ay kadar buradaki <;e$it 

Ce§it cl i§9ilerini, kuyumculan, terzileri (yani dokumacilan) ve 

saireyi toplayarak her§eyi §ahane orneklere gore hazirladi. 

Sonra buradan Musul’a gitti ve Bagdad’dan da 10.000 altin 

pai'9asi getirterek bunlan Mardin’e gotiirdii. Misir hiikumdari 

Sultan Alpi’nin el9isi onunla gorii§mek iizere buraya geldi ve 

ona §u sozleri soyledi : “ Sultan sizi selamlayarak der ki: Uzun 

bir miiddet §am da kalarak gelmenizi bekliyor, sizi gormek 

talebinizi yerine getirerek Misir’a gitmek i9in bekliyorum. Qiin- 

kii bu memleket yammdaki biitiin askerleri besleyemez. Onun 
i9in fazla ge9 kalmamamzi rica ediyorum,,. 

Abdurrahman da §u cevabi verdi : “ Gelmege hazi- 

nm. Memleketinize vardigim zaman bendelerinizin beni izzet*ii 

ikram ile huzuiunuza getirmelerini, beni geceleyin yaniniza 

gotiirmernelerini ve benden once size gelen el9ilere kar^i hare- 

ket ettikleri gibi hareket etmemelerini rica ederim.,, Sultan da ona 

§u cevabi gonderdi: “Siz bizim nazanmizda biiyiik adamsimz ve 
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sizin makaminiz daha onceki elgilerin makamlarindan qok ayri- 

dir. Bu yiizden emin olunuz ve tarn bir ho§nutluk i<pnde geliniz,, 

Bunun iizerine §eyh Abdurrahman emin oldu ve 

Amid yollarini muhafaza eden Tatar ordusunu getirerek bera- 

ber hareket etti. Mardin emiri Melik Muzaffer de onunla 

birlikte kendi tarafindan bir el$i gonderdi. Bu zat buyiik ve 

me§hur bir adam olan Titi oglu $emseddin idi. Mardin 

emiri §eyh'\ Firat kiyilarina kadar ugurlayacak, sonra geri 

donecek askerler de vermi§ti. §eyh, Arap yilinin 10 uncu ayi 

olan §evval ayinin 10 unda ve Araplarin 682 (M. 1283) yihnda 

Mardin’den hareket etti. Harran’a vardigi zaman Misir sultam- 

nin kolelerinden biri olan emir kendisini kar§ilamaga geldi. Bu 

emir $eyh}e hizmet edecek, onun gelmesi iizerine atindan ine- 

cek, yaya yiiriiyerek onu selamlayacak ve adete gore onun 

elini opecekti. Fakai bu emir atindan inmedi ve § ey A’in online 

gelerek onu yiiksek bir sesle selamladi. Sonra §eyh'e haber 

gondererek “Yanmizdaki Tatarlarin daha fazla ilerlemelerini 

hacet kalmadi. Emredinde geri donsiinler,, dedi. $eyh de Ta¬ 

tarlarin geri donmelerine miisaade etti. 

Askerlerin gitmeleri iizerine emir §eyh ile maiyetinde 

bulunanlari alarak bunlari Bira’ya giden yoldan uzak bir yere 

gotiirdii ve §u sozleri soyledi: “Size daha ba§ka bir yerde bir 

karargah hazirladik,, ve bunlar buradan hareket ederek Fira- 

tin kiyilarina vardilar. Emir “Qadirlarimzi nehrin obiir kiyisina 

kurduk,, dedi. §eyh de “Siz nereye konarsaniz, biz de oraya 

konariz,, dedi. Bunun iizerine §eyh'\ ugurlamak iizere gelen 

Mardinliler aldiklari emre gore geri donmek istediler. Fakat 

Misir sulianmin emiri bunlara miisaade etmeyerek “Sultan sizin 

Halep’e kadar gelmenizi emretti,, dedi. Bu yiizden bunlar da 

istemedikleri halde Firat’i gegtiler ve burada konukladilar. 

Ak§ama dogru emir, §eyh ve maiyetindekiler igin mebzul 

yemekler getirdi. Bunlar yemeklerini yiyip dinlenmege Qekil- 

dikten ve bir saat yahut daha fazla uzandiktan sonra emir ile 

maiyetindekiler §eyh’e haber gondererek “Kalkiniz, atiniza bini- 

niz gidelim,, dediler. §eyh itiraz etti, “Ben ancak giindiiziin gii- 

ne§in aydinhginda hareket ederim,, dedi. Emir §u cevabi verdi : 

“Sizi isteseniz de, istemeseniz de yalniz geceleri yola gikarmak 

i?in emir aldim,, . §eyh hiddetlendi ve §u sozleri soyledi: “Be- 
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m oldiirecek derecede ileri gitseniz dahi geceleyin yola 91k- 

mam„. Emir “Muhakkak ki sizi oldiirmeyecegim, fakat size 

zmeir vurarak gotiiruriim,, dedi. $eyh §erefine tecaviiz edilece- 

gmi goriince yola gikmaga muvafakat ederek kalkti ve atina 

bindi. Butun gece yol aldilar. Sabahleyin erkenden yoldan ve 

meskun yerlerden uzakla§tilar ve geceleyin Haleb’e vararak 
medreselerin birine indiler. 

Misir sultani A lpi tarafindan gelen bir emre gore, Mar- 

dinlilerden herbirine iki§er yiiz zuze verilecek ve memlekelle- 

rine iade edileceklerdi. §eyh ile maiyeti ve bunlarla beraber 

bulunan Mogol emiri ve Mardin emirinin elgisi §emseddin 

azami itina ile geceleyin seyahat ederek §am’a getirileceklerdi. 

Sultan bu emirleri verdikten sonra §am’d?.n Misir’a gitti ve 

§eyh ile gorii^mek iizere beklemedi. §eyh §am’a vannca kale- 

ye goturuldu ve yamndaki emir ile birlikte bir eve kapatildi. 

Mai din emiiinin el^isi diger bir eve konmu§ ve hizmet^ileri de 

gifter gif ter evlere y erle§tirilmi§ti. Mogol emirinin oglu olan 

gen? adam ile Mecdiilmiilk'iin oglu olan di^er bir gen£ 

emirlerin hukumdarinin hizmetine tayin olunmu§lar ve bunlar 

onun maiyetinde dola§arak silahhklarim ta§imaga ba§lami§lardi. 

Bu sirada yapilan bir kanuna gore hi9 bir kimse $eyh Ab- 

durrahman in nerede bulunduguna ve ne halde olduguna 

dair sual sormayacakti. O giinden bugiine kadar yani bir se- 

nedir $e y h A b du r r a h m a n’a ait haberler gizli tutulmaktadir. 

$eyh Abdurrahman in Suriyeye hareketinden sonra 
Hanlar ham Ahmed'z karde§i Kungartay hakkinda “Aba- 

/:a’nm oglu A r g o n ile konu§malar yapiyor ve bir gece uyudu- 

gunuz sirada sizi gadinmzda vakalayip oldiirmek igin hazirlam- 

yor„ dediler. Ahmed korktu, deh§et iginde kaldi ve derhal karde§i 

Kungaitay a zincir vurdurarak onu oldiirdu. Argun amcasimn kat- 

lini haber alinca son derece miiteessir oldu ve Ahmed’e kar§i his- 

leri degi§ti. Ahmed, Argon un kalbinden ve hislerinden 

§iiphe etmege ba§ladiktan sonra biiyiik bir ordu ile birlikte ordu 

kumandam A 11 n a h (A l y a n a h ?) ’1 gonderdi. Alinah Na¬ 

vi n hareket ederek ilerledi ve Horasan’a vardi. Argon onun 

oniinden kagiyordu. Alyanah diinya zevklerine baglanan, 

harp i§lerine kar^i ihmalci olan bir adamdi. Yiyor, i^iyor ve 

sarho§ oluyordu. Bir gece Argon, Alyanah ’in ordugahma 
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hiicum etti, birgok kan doktu ve A ly a n a h ile yaninda bu- 

lunanlardan pek azi son deieee giigliikle kendilerini kihgtan 

kurtarabiidiler. 

Ahmed, A l y an ah ’in ugradigi talisizlik ten haber 

alarak butiin memleketlere haber gonderdi, Mogollardan, Kurt- 

lerden, Lurlardan, Iranlilardan ve Iberyahlardan askerler topla- 

yarak Horasan’da bulunan A r g o n ’a karsi hareket etti. A r- 

g o n, A h m e d ’in ordusuna kar§i gelemiyecegini anliyarak 

en giizide adamlarindan 300 ki§i iie biriikte kalelerin birine 

gekildi. Kale iginde kapanmak kendisi igin faydali olmadigin- 

dan fikren te§evvu§e ugramaga ba§ladi. Qiinkii “Kapanan her 

kimsenin yakalanmak iizere„ oldugunu soyliiyor ve A h m e c/’in 

yanina gitmekten de korkuyordu. 

Kendisi bu vaziyette iken ismi B o k a olan A b a k a ta- 

rafindan 90k sevilen bir emir A h m e d ’e §u sozleri soyiedi : 

“Argon'di bir fenalik etmiyecegini va’d edersen, bizzat gi- 

derim ve onu size getiririm,,. A h m e d de soz verdi ve Mo- 

gollarin yaptiklari yeminler ile and igerek Argon un kendi 

istegiyle gelirse ona higbir surette dokunmiyacagini bildirdi. 

Bunun iizerine Emir Boka derhal Argon's, gitti, onu 

kaleden indirdi veAhmed'in yanina gotiirdu. Ahmed onun 

gelmesinden gok sevindi ve iig gun suren bir ziyafet verdi. Bu 

iiq giinden sonra A h me d ’in kafasina fena fikirler gelmege 

ba§ladi, o da Alyanah ile arkada§lanni Argon'xxn muha- 

fazasina memur ederek “Ben, dedi, Azerbaycan’da bulunan 

validem Kutay Hatun'un yanina gidiyorum. Siz Ar- 

g o n ’un kagmasina * imkan vermiyecek bir surette onu siki 

siki gozetleyiniz ve ben her nerede bulunursam onu benim 

yanima getiriniz,,. Ahmed hareket edecegi gece iginde gizle- 

digi sirri e§raftan bir kismina if§a ederek bunlara §u sozleri 

soyiedi: u Argon ile sair prensleri oldurmezsem saltanatim- 

dan emin olmayacagim,,. Ahmed bu sozleri soyledikten sonra 

ertesi sabah gun dogarken yola gikti ve Argon ’un da ya- 

va§ yava§ kendisine dogru getirilmesini emretti. 

Boka bu vaziyeti anlayinca Ahmed ile biriikte yola 

gikmak hususunda gecikti ve ak§ama kadar burada kaldi. 

Sonra butiin prenslere giderek A h m e d ’in gizli maksadini 

anlatti ve onun hepsini oldiirmege hazirlandigini bildirdi. Prens- 
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ler hiddetten kopurdiiler ve geceleyin kalkarak Argon'un 

muhafaza altinda bulundugu yere geldiier, onu gikardilar, zirh- 

ladilai, silahlar verdiler ve bir ata bindirdiler. Sonra hepsi de 

Alyanah'in uyumakta oldugu yere giderek onu gadiri 

i^inde oldurdiikten ba§ka, yaninda bulunan e§rafi da oldiir- 

diiler. Mogollarin ordugahinda miinadiler §u §ekilde bagirdi- 

lar : “Prensler Alyanah ile yanmdaki e§rafi oldurduler. 

Herkes yerli yerinde kalsin ve bir kimse yerinden kimilda* 

nip ba§ka bir yere gitmesin,,. Gun dogdugu zaman Mogollar 

isimleri Karavunalar olan ve Ahmed'x istemeyen kim- 

seleri getirttiler. Bunlar A h m e d ’i takip ederek ona anasi- 

nin ikametgahinda yeti§tiler, onu yakalayarak zincirlediler, 

siki bir muhafaza altinda tuttular ve anasi ile zevcelerinin ka- 
rargahim yagma ettiler. 

Argon ile sair prensler gelerek Argon'un Mogolla- 

rm ba§ina gegmesi iizerinde birle§erek babasi Ah aka ’nm 

yerine tahta oturmasini ve A h m e d ’in liyakatsizligi yiiziin- 
den atilmasini kararla§tirdilar. 

Tatai oidulari birbirleri ile dovii§tukleri sirada Misir 

sultam A Ip z, ordu kumandam Haydar ile 3.000 atliyi §a* 

baktan a gonderdi. Bunlar bir Ermeni pehlivan olan ordu ku- 

mandani §ekan (ifkan) oglu ’nun yakalayacaklar, bir kafese ko- 

yarak diri bir halde Misir’a getireceklerdi. giinku bu adam Su- 

riye ye giden Araplara agir muameleler yapiyordu. Bunlar Firat’i 

gegerek Ermenilerin bir kalesi olan Tina'ya. kar§i ordugah kur- 

dular. Muharebenin ilk giinunde Haydar bir ok yiyerek yara- 

landi ve oldu. Bu yiizden askerleri korkuya ugrayarak kaleyi 

biraktilar ve Suriyeye kagtilar. Boylece hiristiyanlari soyan, 

Malatya ve Zait memleketlerini tahrip eden Haydar layik 

oldugu cezayi buldu. Bu hadiseler Yunanlilarin 1595 (M. 1284) 
yilinin yaz mevsiminde vukubuldu. 

Abaka’nm oglu Argon 

Ahmed ismi ile tanilan T a k u d a r dan sonra Ah aka- 

nm oglu Argon hiikiim siirdu. Ahmed'm saltanati Araplarin 

683 (M. 1284) yani Yunanlilarin 1595 (M. 1284) yilinin, Arap 

aylannin 5 incisine musadif ayin ilk gununde ve haftamn 

4 uncu gununde ve temmuzun 26 inci gununde sona ermi§ 
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ve Hanlar ham Argon tahta oturmu§tu. E§raftan birgoklari 

“Ahmed’in ya§amasi dogru degildir,, dedilerse de Argon 

§u cevabi verdi : “Ben onu oldiirmek i§ine kat’iyyen kari§mam. 

Fakat Kungartay'xn anasi ile c^ocuklari isterlerse onu oldii- 

rebilirler, isterlerse hayatta birakirlar,,. Ahmed birkag gun 

muhafaza altinda kaldiktan sonra Kun gar tay in ogullari onu 

oldiirdiiler ve Araplarin 6 inci ayina miisadif haftanin 4 iincii 

giiniinde, yani agustosun 16 sinda babalarinin intikammi 

aldilar. Boylece Argo nun saltanati saglamla§ti. O da ordula- 

nnin bulundugu Babil, Mazenderan, Asur, Horasan ve Rum 

diyarina birer prens tayin etti. Herkes, bilhassa Suriyeliler, 

Argon dan korkuyorlardi. Anlatildigina gore bu haber Suri- 

ye’ye vardigi zaman Halep’ten Hama’ya gitmek i$in bir 

deveyi kiralamamn bedeli 400 zuze’ye yukseldi. Qiinkii herkes 

Misir’a ka^maga bakiyordu. Argon saltanatmin ba§langicinda 

Kuti oglu Me s u d'u Musul hiikiimdan yapti ve bu yiizden 

biitiin hiristiyanlar sevindiler. Fakat hiristiyanlar 4r^on’un 

Ah me cTe geldigi siralarda §u sebepten mahzun oldular : 

Celdleddin Turanin ogullari Uygurlara mensup bir 

rahip olan Emir A$mut'u, babalarinin intikammi aimak i<^in 

6ldiirmu§lerdi. 

Divan reisi §emseddin’in katline dair 

Argon ile Ahmed arasinda Divan reisi §emsed- 

din’in katlinden dolayi bir dava hasil olmu§tu. Argon a §u 

sozler soylenmi§ti : “Divan reisi babanizi zehirleyerek oldiirdii,,. 

Bu yiizden Argon, A h m e cTe haber gondererek bu ada- 

mi istedi ve Ahmed onu vermedi. Bunun neticesi olarak 

Argon, Ah me d' in Hanlar ham A b a k a’nin oliimu yii- 

ziinden memnun oldugunu anlayarak §iiphelenmege ba§ladi ve 

onun hanliga ge^mek i^in bu hadiseden istifade ettigine 

inandi. A h m e d'in du§mesi ve Argon un muzaffer olmasi 

iizerine §emseddin Med dagina ka^arak Lur ismini 

ta§iyan Kiirtlere iltica etti. Lurlarin reisi olan Yusuf $ a h, 

Argo nun saltanat tahti iizerinde oturdugunu ve mevkiini 

saglamladigim goriince ona itaatini arzetmek iizere geldi ve 

divan reisini yakalayarak getirmegi va’dettigi igin 90k iyi 

kar§ilandi. Yusuf $ a h, divan reisini yakalayarak, bir^ok 



HUN HUKUMDARL ARINA GEQEN XI. HANEDAN 617 

rii§vetler va’d etmesine ragmen onu Argo nun yamna 

getirdi. Divan reisinden canini kurtarmasi igin 1 milyon altin 

darik istendi. §emseddin de §u cevabi verdi: “Mallarimi 

iade ederseniz daha fazlasini verebilirim, iade etmezseniz 

veremem,,. E§raf dii§iindiiler ve ona su tavsiyede bulundular : 

‘‘Bu parayi odiing al ver. Sonra maliarini sana iade ederiz,,. 

O da akrabasindan, ailesinden, hizmetgilerinden ve dostlann- 

dan odiing almaga ba§ladi ve istenen paradan 400.*' 00 darik 

toplayarak “Daha fazlasini bulamayacagim. Bununla ne ister- 

seniz yapiniz,, dedi. Bu yiizden katledilmesi igin emir verildi. 

Mogollar onu ellerinden ve ayaklarindan havaya astilar, onu 

iig kere yere ^arptilar, onu ^igneye gigneye par^aladilar ve 

Arablarin 683 (M. 1283) yilinin §aban ayinin 5 inci giiniine 

miisadif haftanin 3 iincii giinii, yani Yunanlilarin 1596 (M. 1285) 

yilinin ilk te§rin ayinin 17 inci giinii onun kellesini kestiler. 

l§te bu yilgin ve kaygili adamin akibeti bu kadar fena 

oldu. Maghogh hanedamna ait biitiin saltanat onun parmagi 

ucunda idi. Qiinkii 90k anlayi§li ve akilli bir adamdi. Birgok 

ilimlerde ve fenlerde derin bilgili idi. Bagdad emfri olan ve iki 

yil once eceli ile Mugan’da olen Alaeddin, Tebriz §ehrine 

getirilerek buraya g6miilmii§tii. Bu adam birgok iiimlerde yiik- 

sek hiinerli idi ve §iir san’atma dair geni§ malumat sahibi idi. 

Fars dili ile Selguklular, Harezmliler, Ismaililer ve Mogollarin 

tarihlerine dair muazzam bir eser sahibidir. Bu meselelere 

dair eserimizde verdigimiz malumat onun eserinden iktibas 
olunmu§tur. 

Araplarin 683 ( M. 1284 ) yilinda Riiknuddin oglu 

Rum diyari sultani Giyasiiddin vefat etti. Yegeni sultan 

Mes’ud ile bulu§mak iizere ordugaha gelmek igin hareket et- 

mi§ti. Erzincan §ehrine vardigi zaman e§raf ona olduriicii bir 

ilag verdiler ve onu fena bir adam ve idaresi giiriik bir kimse 

oldugu i^in oldiirdiiler. Ki§ mevsiminde yedi seyyare Kapri- 

korn burcunda toplandilar ve bu yiizden biitiin diinya dep- 

rendi ve sarsildi 1. Qiinkii bu yil iginde Kronos ve Zeos 

1 B e d j a n un notu: «Bu diinyada vukubulan hadiselerin semavi ecra- 
min hareketi ile bir alakasi olmadigi gibi onlarin iktiram yiiziinden de vuku- 
bulmaz. Bunlar Allahin iradesine baglidir ve onun iradesi olmadan bir 
ser^e bile konmaz*. Mata X. 29. 
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namindaki buyuk yildizlar Akvarius burcunda iktiran etmekte 

idiler. 
Misir sultani, saltanatinin saglamla§tigina ve A h m e d'in 

teklif ettigi sulh ile birlikte bu diinyadan g6$mii§ olduguna 

dair haber alinca $ey h A b du r r a h m a ri\ kaledeki mahbesin- 

den gikararak onu §am camilerinin birinde ikamete memur etti 

ve kendisine yetecek nafaka bagladi. Bu Abdurrahman 

oldiiriilen Halife Must as i m ’in kolelerinden birinin oglu idi 

ve irkan Rumdu. Bagdad’in zapti iizerine oldiiriilmekten kurtu- 

larak Musul’a geldi ve £ar§ida ikamet ederek diilgerlik ile 

me§gul oldu, giinkii bu san’ati severdi ve onu ogrenmi§ti. Dahu 

sonra imadiye kalesine giderek buranin emiri olan Izziiddirie 

kendisinin beyenilmege deger birgok e§ya ve mefru§at yapmaga 

muktedir oldugunu ve bunlari yapmayi ruhanl bir takim varlik- 

lardan ogrenmi§ oldugunu soyledi. /zziiddin onu Hanlar ham 

Abaka’ya goturdli ve onunla konu§tugu sirada “Beni hazinenizi bu- 

lundurdugunuz Tila kalesine gotiirun de size hunerimi gostereyim,, 

dedi. Onu buraya goturdiiler. O da §u ve bu taraftaki yeri ol?me- 

ge ba§ladi. Nihayet bir yer gostererek “Burasini kazin,, dedi 

ve kendisi otede durdu. Yeri kazinca (izerinde son derece kiy- 

metli ve hayret verici miicevher bulunan bir yiiziik bularak 

Hana gotiirdiiler. Bu adamin sozii dogru giktigi igin onun her 

soyledigine, yani §eytanlari kovaladigina, cinlerin esrarim an- 

ladigina dair soyledigi her soze inanmaga ba§ladilar. Kendisi 

prensler ile gayet serbest konu§ur, gayet samimi miinasebet- 

lerde bulunurdu. O kadar ki en nihayet saltanatin biitun ida- 

resi, bilhassa Ahmed'in kisa hakimiyeti sirasinda, ona ema- 

net olundu. Denildigine gore Tatarlar halitenin hazinesini yag- 

ma ettikleri sirada onu da esir aldilar, Tila kalesine goturdiiler, 

o da biitiin e§yasi ile birlikte bu kalede kaldi ve burada bul- 

dugu yiiziigii kendisi buraya g6mmii§tii. 

Bu senenin son kanun ayinda Hanlar ham Argon biitun 

memleketlere bir yarhg gondererek §unlari bildirdi: “Ahmed 

atalarimizin kanunlarindan ayrildigi ve atalarimizin tammadigi 

islamiyet yolunu tuttugu i^in biitiin prensler anla§arak onu 

saltanattan attilar ve biiyiik atamiz olan Han tarafindan mu- 

hakeme edilmek iizere onun yamna gonderdiler. Beni de Cey- 

hun nehrinden ba§layarak Frengistan’a kadar uzanan saltana- 
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tin tahtina oturttular. Bu yiizden sevininiz ve herkes kendi i§i 

ile me§gul olsun. Her yerdeki valiler ve hakimler bir kimseye 

zulmetmeyecekler. Zulmederlerse akibetlerinden korksunlar. 

Yoksa parga parga edilirler,,. Bu siralarda i§ittigimize gore Misir 

sultani, §eyh Abdurrahman ile maiyetinde bulunanlari 

§am’dan Safad kalesine gonderdi ve onlan burada hapsetti. 

Boylece bunlarin kurtulmalari ihtimali tamamiyle bertaraf oldu. 

Yunanlilarin 1596 (M. 1285) yilinda Bartelli koyiinde bir 

tavuk bir deveku§u yumurtasi kadar biiyiik bir yumurta yu- 

murtladi. Mesihin salbine miisadif cumartesi giinii yine Bar- 

telli’de bir tavuk hiyar gibi ince boyunlu, kivrik ve uzun bir 

kiigiik yumurta yumurtladi. Bunn bize getirdiler, biz de gordiik. 

Temmuz ayinin 29 uncu giiniine miisadif haftanin birinci giinii 

Kurt, Turk ve gol Araplarindan miite§ekkil 600 mevcutlu Suri- 

yeli bir ordu Erbile hiicum etti ve Amkabad koyiindeki hiristi- 

yanlarin gogunu oldiiriip soyduklari gibi, Surhagan vesair koy- 

lere de aym muameleyi reva gordiiler. Kiirt Bahaeddin bunlari 

kar§ilamak iizere Erbil’den gikti ise de maglup edildi ve kaga- 

rak §ehre girdi. Bu mel’un e§kiya birgok ganimetler, kadinlar, 

kizlar, birgok davarlar allp gittiler. Bugiinlerde birgok e§kiya 

geteleri Tur Abdin havalisine geidiler, Ke§lat koyiinde ve Bet 

Manim lie diger koylerde ve Sebirina’da birgok kanlar doktii- 

ler, Bet Ri§e’den birgok ganimetler alarak gittiler. 

Yunanlilarin 1597 (M. 1286)1 yilinin 17 haziranmda Kiirt- 

lerden, Tiirkmenlerden ve Araplardan miite§ekkil 4.000 kadar 

atli e§kiya bir araya geidiler ve bazi rivayetlere gore Misir 

kolelerinden 300 kadar segme atli bunlara katildilar ve hep bir 

arada Musul’a yiirudiiler. Bunlar yollarindaki koyleri soyduktan 

sonra Araplarin 3 iincii ayinin 22 inci giiniine musadif haftanin 

2 inci giinii sabahi §ehrin iizerine yiiriidiiler. Bu hadise Arap¬ 

larin 685 (M. 1285) yilinda vuku buldu. Bunun iizerine Melik 

Mes'ud ile §ehir iginde bulunan diger atlilar bunlar ile kar§i- 

la§mak iizere atlarina bindiler. Fakat bunlarin gok olduklarim 

ve kendilerine denk olmadiklarini gorerek yiizlerine gevirdiler 

1 B e d j a n in notu : «YunanIilarin 1597 ve Miladin 1286 yilinin 30 

temmuz giinii Mar Greogory Bar Hebraeus Meraga §ehr\nde 

bu diinyadan g09tii. Di^er bir muharrir, ihtimal ki karde§i Bar Sawma 

Sofi, daha sonraki senelerin vak’alarini yazmi§tir». 
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ve §ehre dondiiler. Onlar da Dicle’yi ge^erek Mar Mattai ma- 

nastirina tirmandilar ve burada birkag gun kaldilar. Mel’un 

e§kiya §ehre girince yerli Araplar bunlan, bol bol yemekler ve 

soguk sular vermekle kar§iladilar, onlarin gelmeleri yiiziinden 

gok sevindikleri, e§kiya da bunlara dokunmuyarak yalniz hi- 

ristiyanlari oldurup soyacaklarini soylediler. 

Tagritanya kilisesinin civarinda olan hiristiyanlar karila- 

rini, ogullarim, kizlarini ve butun davarlarini alarak Peygam- , 

berin amcasi olan ve kendisine Nakib iil- Alavahim (yahut Abd 

ul-vahan, yahut Nakib ul-Alavyin) denilen zatin evine iltica 

ederek e§kiyanin bu binaya hiirmet gostermelerini ve boylece 

§ehirde yapildigi gibi kaniarinm dokiilmesinden ve mallarinm 

yagma edilmesinden kurtulmayi umdular. 

Ka^acak yerleri bulunmiyan ve Nakib’in evine iltica ede- 

miyen diger Hiristiyanlar korkudan titriyor, aglayip sizliyor- 

lardi. Halbuki asil felaket Nakib’in evine gidenlerin ba§ina 

geldi. E§kiyalar buraya gelir gelmez Hiristiyanlarin nerede bu- 

lunduklarini sordular. Yerli Araplar da hep birden §u cevabi 

verdiler : “ Biitiin Hiristiyanlar Nakib’in evindedirler,,. Bunun 

iizerine biitiin e§kiyalar derlenip toplanarak buraya girdiler. 

Oteye beriye merdivenler kurarak evi zaptettiler ve igeride 

bulunan biitiin ahaliyi soydular. Hiristiyanlarin biri bir ok 

yiyerek yaralanmi§ ve olmii§tii. Bunlar Hiristiyanlara i§kence 

etmekle kalmiyarak Araplara da i§kence ettiler ve camilerde 

gozlerinin oniinde karilarina, ogullarina ve kizlarina sata§tilar. 

Biitiin bunlar bittikten sonra ^eteciler Yahudi mahallesine 

gittiler, evlerini yagma ettiler ve biitiin cemaatlerini soydular. 

Evlerinde kalip ba§ka bir yere gitmiyen Hiristiyanlara gelince 

bunlara bir kimse dokunmadi, hatta bunlar getecileri gorme- 

diler. Fakat §ehre gelmekte olan bazi Hiristiyan tacirleri ile 

bir<;ok Araplar §ehrin di§indaki hanlara inmi§ler, bunlar da 

mallarinm gogunu kaybetmislerdi. Bunlarin mallari §ehrin igine 

getirilerek gar§ilarin depolarina konmu§, daha sonra ahaliye 

satilmasi istenmi§, geteciler de bu sirada gar§iya hiiciim ede¬ 

rek her§eyi gotiirmii§lerdi. 

§ehrin yerlilerinden olan birgok gengler gar§inm kapisinda 

duruyorlardi. Soyduklari mallari yiiklenen geteciler gar§idan 

gikinca bu gentler bunlarin ellerindekini kaparak kagtilar. 
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Daha ba§kalari da getecilerin gar§i kapisinda biraktiklari atlara 

binerek gittiler. Boylece sabahtan ak§ama kadar geteciler atlar, 

katirlar, merkepler ve okiizler toplamakla me§gul oldular, 500 

kadar kole ve cariye topladilar. Bunlann gogu Araplardan ve 

Vahudilerdendi. Pek azi da Hiristiyandi ve bu Hiristiyanlar 

Nakib’in evinde bulunmu§tu. Mutekit ve son derece hiinerli bir 

kuyumcu, oglunu getecilerin elinden kurtarmak istedigi igin oldii- 

riilmii§tii. Bu adam bir kilig darbesi yemi§ ve ug gun sonra 61mii§tii. 

Mei’un getecilerden onu §ehirde dola§irken bir takim gikmaz- 

lara saptiklari ve ahali tarafindan ta§a tutulduklari igin helak 

olmu§lardi. §ehrin yerli Araplari getecilerin kendi dinda§lari ol- 

duklarini bilmi§ olsaydilar bunlari zerre kadar acimadan §eh- 

rin dar sokaklarinda oldiirurlerdi ve esasen bunlar da §ehre 

kolaylikla giremezlerdi. Bunlar aldanmi§ olduklari igin pi§man 

oldularsa da pi§manliktan faide goremediler. Qeteciler §ehirden 

biitiin giin topladiklari ganimetleri bir yere yigarak ortalik ka- 

rarincaya kadar beklediler. §ehir ahalisi getecilerin ertesi giin 

de yagmagerlige devam edeceklerini saniyorlardi. Fakat gete- 

ciler o gece atlarini yiiklediler ve sayilmayacak derecede gok 

olan mallari alarak geceleyin gittiler. Giin dogdugu zaman ge- 

ride bir kimse kalmami§ti. Yalniz karargah kurduklari yer go- 
ze garpiyordu. 

Yunanlilarin 1599 (M. 1288) yilinin 28 nisan giinii Kiirtler 

ile onlara yakm olan Mogollar arasinda bazi kavgalar oldu ve 

Mogollar Kiirtlere kar§i hiddetlerini muhafaza ettiler. Bunlar 

geri donii§leri sirasinda adamlarimn altisim geride biraktilar, 

bunlar da Musui yolunda gizlendiler. Kudidat (Kudida ?) ogul- 

larindan 12 miimtaz geng buradan gegerken bu mel’un e§kiya 

iizerlerine saldirarak ortalik giipegiindiiz oldugu halde hepsini 

de koyun keser gibi oldiirdiiler. Bir miiddet (yahut, saat) son¬ 

ra ba§kalari Musul’dan geldiler ve bu talihsiz gengleri kan igin- 

de gordiiler. iglerinden yalniz biri heniiz diri idi. Bunu kaldi- 

rarak koye getirdiler, o da hikayeyi anlatti, nasil olduriilduk- 

lerini bildirerek putperest katillerin isimlerini verdi. Ug giin 
sonra o da oldu. 

Abakanxn oglu Argon tahtinda yerle§tikten sonra yu- 

karida gosterdigimiz veghile Argo nun Ahmed'dzn kurtul- 

masina sebep olan hazinedar Bo lea son derece zenginledi, sal- 
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tanat iginde o kadar yiiksek ve niifuzlu bir §ahsiyet olda ki 

prensler, damatlar, gelinler, Mogol ordusunun kumandanlari 

dahi ona gelip itaatlerini arzediyor, kapisinda durup kendisin- 

den bir takim imtiyazlar ve lutuflar istiyorlardi. Meleketin biitiin 

idari vazifeleri ona verilmi§ti. Maghogh hanedamna ait iilkeler- 

deki hiikiimdarlar, vaiiier ancak onun verdigi pukdane ve 

onun yani B o k a’nin kirmizi miihrii sayesinde tamliyorlardi. 

Bu B o k a karde§i A r o k'u Babil, Azerbaycan ve Bet 

Nahrin’de umumi vali ve reis tayin etmi§ti. Bu korkung ve 

deh§et verici adam Mogollara ait biitiin ordulara, hiikiimdar- 

lara, valilere ve biitiin bu memleketlerdeki katiplere riyaset 

ediyordu. 

Bu iki karde§ alti sene miiddetle Mogol devletini tarife 

sigmaz biiyiik debdebe ve ihti§am iginde idare ettiier. Bunlar 

Hanlar ham Argo n un i§Ierini ihmal ediyorlardi ve servet 

toplamakla, at, altin, giimii§ ve miicevher toplamakia me§gul 

oluyorlardi. Argon kendi hizmeti igin diger emirler tayin 

etmi§ti. Bunlar onunla beraber yola gikiyor, gidip geliyor‘ 

yiyip igiyorlardi. Ordugah’ta uzak ve yakin memleketlerde 

olan biten her i§ Hanlar hanina azar azar bildiriliyordu. 

B o k a kendini biitiin e§raftan iistiin tutuyor, satveti ile 

oviiniiyor ve yapilan her i§in kendi azmi ile ba§arilmi§ oldu- 

gunu iddia ediyordu. 

Bu yiizden ona rruhalif olan emirler onun yaptigi her 

i§i Hanlar hamna fena ve ters bir §ekilde anlatiyorlardi. En 

nihayet Bagdad’da bulunan muteber §ahsiyetlerden iigii H a n- 

m §ahane otagina gittiler ve A r o k aleyhinde ithamlarda 

bulundular. Onun tahribat yaptigim, girkin hareketleri ile 

zarar verdigini ve zorla biiyiik servetler topladigim goster- 

diler. Bunun iizerine Hanlar ham bu iig §ahsin izaz edilerek 

muhafaza altinda tutulmalarim ve A r o £’un gelmesine kadar 

Ordugah’tan ayrilmamaiarim emretti. B o k a ise §u mealde 

bir name gondermi§ti: “Bu §ahislari tevkif ediniz ve hakimlere 

miiracaat etmeden, ara§tirip soru§turmadan iigiiniin kafasim 

kesiniz,, Bu magrurane hatt-i hareket biitiin saltanatin goziine 

garpti ve bu firsat B o k a ile A r o &’un muhalifleri tara- 

findan kullanildi. Bu andan ba§layarak bu iki karde§in aley¬ 

hinde soylenen her soz kolayhkla kabul edilir ve bu sozler- 
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den §iiphe edilmez oldu. Prensler oldiiriilen adamlar yiiziinden 

son derece miiteessir oldular ve son derece hiddetlendiler. 

B ok a prensleri rii§vetlerle tatmin etmege bakarak kalkip gitti. 

Kisa bir zaman sonra ismi Saduddevle olup yakin- 

larda vefat eden Bagdad valisinin kayinpederi olan bir yahudi, 

Ordugah’a giderek emirlerin huzurunda §u sozleri soyledi : 

“Arok'un Bagdad’a gitmesine mani olursaniz kendisi her yil 

Ordugah’a gonderilen varidatin iki mislini takdim eder„. Bunun 

iizerine Arok'un tekrar Bagdad’a gitmeyecegi ve ona kuman- 

danlik (yahut hakimlik) verilmeyecegi §ayiasi yayiId 1 ve emir- 

ler i§leri yahudiye havaie ettiler. Bugiin Abbas ogullarimn 

tahti iizerinde bir yahudi vali oturmaktadir. Bakiniz, islamiyet 

ne kadar algaldi ! Bununla beraber miisliimanlar kotiiluklerin- 

den ve istibdatlarmdan zerresini eksiltmiyorlar. 

Bu andan ba§layarak Arok aleyhindeki §ikayetler sik- 

la§ti. Bunlann biri ismi Abdiilmumin olan iranli bir katip 

tarafindan ileri siiriildii. Bu adam Ordugah’a giderek Arok 

ile ba§indaki emirlerin, zabitlerin ve katiplerin idareleri altin- 

daki memleketieri ve biitiin §ehirleri tahrip ettiklerini, Arok 

yakalandigi takdirde 1 milyon altin dinar verecegini gosterdi. 

Emirler bu ge§it hikayelerden ho§landiklari igin bu haberleri 

veren adama “Sen bir miiddet bekle,, dediler. 

B o k a kendisi ile karde§i aleyhindeki iddialann sevingle 

kar§ilandigim gorerek miiteessir oldu ve kendini gekti. Boka 

hasta oldugunu soyleyerek evinde yatagina serildi. E§raf gorii- 

nu§te kendini ziyaret igin geldik^e i^ini gekiyor ve Ahmed- 

’in zamaninda Argon lehine yaptigi giizel hareketlerden 

nedamet ettigini, Argo rt’un iyilige lay iki ile mukabelede 

bulunmadigim teessiirle soyliiyordu. Bokay Argon aleyhinde 

gizli bir isyan tertibi ile me§gul olmakta ve bu sirrini e§raf- 

tan birka^ina if§a etmi§ bulunmakta idi. Bu e§raf onun son 

dtrece hilekar bir adam oldugunu, Ahm e d’in mahza onun 

yiiziinden sukut ettigini ve Argo nun bu sayede muzaffer 

oldugunu bildikleri igin onun sozlerini safdillikle kar§iladilar. 

Argo n a gelince, bu <^e§it halier ba§indan gegmi§ oldugu 

igin kendini 90k kuvvetli bir muhafaza altina almi§ti. Qiinkii 

Argo rc’un hizmetinde bulunan emirler B o k a’mn fena niyet- 

lerini daima anlamakta idiler. 
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Boka hilesinin anla§ilmi§ oldugunu farkedince korkudan 

titremege ba§ladi ve ne yapacagini bilmez hale geldi. Onun 

igin kalkti, atina bindi ve guya kendisine iltica etmek iizere 

Biiyuk Hatun Alji nin karargahina kagti. Argon ile diger 

emirler Boka nin atina binip gittigini haber aldiklari zaman 

onlar da atlarina binerek pe§ine du§tiiler, ona yeti§tiler ve onu 

yakalayarak geri gevirdiler. Ona sual sorunca hilesini itiraf 

ederek §u sozleri soyledi: “Maksadim Hanlar hanini de^il, fa- 

kat daima aleyhimde bulunan ve beni tahkir eden, Hanlar ha- 

nininin goziinden dii§iiren emirleri incitmekti,,. Fakat bu soz¬ 

leri kabul • olunmadi ve Boka olduriilerek azasi parga parga 

edildi. Hadise Yunanhlann 1600 (M. 1289) yilmin sonkanun 

ayinin 14 iincii cuma giinii vuku buldu. Boka'nin evi, mallari 

ve e§yasi yagma edildikten ba§ka ogullaii, gizliden gizliye 

onun ortaklari sayilan kimseler de oldiirulduler. Aym gun pa¬ 

pas tabip ve kanun§inas §em'un da olduruldu. Kendisi Er- 

bil ahaiisinden bir hiristiyandi ve Ebu' l-Kerem unvanim 

ta§imakta idi. Aym gun bizce meghul olan birgok Mogollar da 

oldiirulduler. 

Arok Musul havalisinde ki§lamakta oldugu igin §ahane 

otagdan kuvvetli ve cesur bir adam olan ve birkag gun once 

Mu g an' dan Amid civarina gelen Baitmish adli emir siir’- 

atle gonderildi. O da biitun Mogol askerlerini atlarina binmege 

mecbur ederek, karde§inin ba§ina gelenlerden haberi olmayan 

ve bu havalide Mogollarin beyaz bayramim tes’id igin yiyip 

igmekle me§gul olan Arok'u ku§atti. Arokf Mogol askerleri 

ile Bai§an okiizlerinin kendisini gevirmi§ oldugunu goriince 

dona kaldi ve ne yapacagini §a§irdi. Fakat atina bindi ve ka- 

risi ile gocuklarim alarak sabaha kadar Ka§af namindaki kii- 

giik kaleye iltica etti. Baitmish ona dosdogru §u haberi 

gonderdi: “Mukavemet etmek sana yaki§maz„. Arok da §u 

cevabi gonderdi: “Ben buraya mukavemet edecek olan bir asi 

sifati ile gelmedim. Fakat ne oldugunu bilmedigim askerlerin 

etrahmda nigin toplandiklanni anlamadigim igin geldim. Siz 

vaziyeti bana bildirin de ne oldugunu anlayayim,,. 

Bunun iizerine bizzat Baitmish kalenin kapisina yakla- 

§arak §u sozleri soyledi: “Karde§in Boka, Han’a kar§i hiyanet 

etti; onun igin sadir olan emirle olduruldu. Biz seni yakalamak 
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ve Hanlar haninin yanina gotiirmek iizere geldik. Hayatta mi 

birakilacaksin, yoksa oldiiriilecek misin, bnnu ancak Han bilir,,. 

Bynun uzerine Arok derhal kalenin kapisim agti, ailesi ile 
birlikte indi ve §u sozleri soyiedi: “Han’in emri ba§imin iize- 

rinde,,. Onlar da A r o k'a zincir vurdular, ba§ina muhafizlar 

diktiler ve onu ordugah’a gonderdiler, o da orada katledildi. 

Arok Nineva orucuna musadif haftamn ikinci giinii yani se- 

nenin sonkanun ayinin son giinii yakalanmi§ ve yedi gun son- 
ra 61diiriilmu§tii. 

Arok aleyhinde ihbaratta bulunan ve onun kirallardan, 

valilerden, velhasil hiikmii altindaki biitiin inemleketlerde zul- 

metmek ve tahribatta bulunmak dolayisiyla bir milyon altin 

toplami§ oldugunu soyleyen Iranli katibin sozleri Arok'a 

kar§i hissolunan umumi nefret dolayisi ile kabul olunmu§ ve 

butun bu adamlar (yani hukumdarlar, valiler ve katipler) aley¬ 

hinde fena hiikiimler verilmi§ ve bunlann mukadderati emir 

B a i t m i s /z ’a havaie edilmi§ti. Abdulmii'min bunlann 

hesabini yapmi§ ve herbirinin aleyhindeki tohmetleri tesbit et- 

mi§ti. B a i t m i s h da bu adamlarin herbirini doverek, her- 

birine i§kence ederek ellerindekini istirdat edecek ve iglerinde 

oliim cezasina layik olanlan acimadan oldiirecekti. 

Kavti oglu Me s' ud ile karde§leri ve akrabalan §ahane 

Ordugah’ta B o k a'dan ba§ka bir kimseyi tammadiklari ve 

diger emirlere hizmeti manasiz bulduklari i^in bunlara nahak 

yere hurmet gostermegi arzu etmiyorlardi. B oka ’nin emri 

butiin emirlerin emrinden yiiksek oldu^u igin bunlar da di- 

gerlerinin hepsini ihmal ederek yaliniz B o k a ’yi tanimi§lar ve 

onun hatt-i hareketi herkes tarafindan begenilmedigi ve takbih 

edildigi halde ona bag-! 1 kalmi§lar ve ona nasihatta bulunarak 

§u sozleri soylemi§lerdi: “Daima §ahane hizmette bulunan emir- 

leri ihmal etmek ve itaat gostermemek dogru degildir. Bize 

gelince birini kabul ederek bir^oklarini miiteessir etmek mec- 

nunane bir harekettir. Qiinkii itimat ettigimiz tek emirin ba§i- 

na bir bela gelirse diger emirlerden yardim goremeyiz. 

M e s'u d du§unu§ itibariyle gocuktan farksiz ve hareket- 

lerinde basiretsiz davrandigi i^in §u sozleri ogiine ogiine soy- 

Abu'l - Fcirac Tarihi 40 
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ledi : “Ben B o k a’dan sonra ya§amak istemem. B o k a oliirse 

ben de oliimii ya§amaga tercih ederim,,. Nitekim boyle oldu 

ve Mes'ud bu sozlerini yerine getirdi. Qiinkii Arok'un yaka- 

landigi giin M e s u d da muhafaza altina alindi ve son derece 

itina ile muhafaza edildi ve bu vaziyet Iranli katib Abdul- 

mu'min' in gelmesine kadar devam etti. Bunun iizerine hiristi- 

yanlar aleyhinde tazyiklar ve galeyanlar ba§ladi. Soylenmesi 

dogru degilse de Allah da onlari terketmi§ gibi idi. Mogollar 

hiristiyanlari merhametsizce i^kenceye tabi tuttular ve bilhassa 

Erbil hakimi olan Muhta$ oglu Taceddin'i son derece 

§iddetle i§kenceye ugrattjlar. Bu adamlari yerden bir ar§in 

yiiksekte astilar ve yikihncaya kadar ayaklarina sopa $ektiler. 

Sonra yere indirdiler ve olii sayilacak hale gelinceye kadar 

sirtma ve gogsiine sopalar indirdiler. Sonra bir mangala komiir 

koydular ve gogsiinun iizerine dayadilar. Velhasil ondan 50.000 

dinar koparincaya kadar en agir i§kenceyi yaptilar. En sonra 

i§kenceye tahammiil edemiyecek hale gelince onu bir ka$ defa 

Dicle nehrine atip gikardilar. ihtimal ki bu adam nehirde bo- 

gularak i§kenceden ve dayaktan kurtuldu. 

Kavti oglu Mes'ud hasta oldugundan ona dayak 

atmadilar; onun olmesinden ve oliimii ile birlikte servetinin 

kaybolmasindan korktular. Bu yiizden ona kar§i bo§ vaitlerde 

bulunarak kendilerine bir milyon aitin dinar verdigi takdirde 

§erefli mekiinde kalacagim ve bir kimsenin kendisine dokun- 

mayacagim soylediler. Mes'ud dayak yemedigine bakarak 

Mogollann kendisine kar§i lutuflarda bulunacaklarmi sandi ve 

son derece hasis oldugu i^in Mogollara kar§i serf sozler 

kullandi. Mogollar da ona kar§i hiinerlerini gostererek kah 

kirba^lar ve yumruklar, kah tehditler ve kiifiirler sayesinde is- 

tedikleri parayi ondan aldilar ve onu kendileri ile birlikte Er- 

bil’e gotiirerek orada bu yilin nisan ayinin 4 iincii giinii oldiir- 

duler. Ogluna da tahtadan yapilma baglar vurarak hapse attilar. 

Mes'ud'un karde§i §ihabiiddin kagmi§ oldugu igin 

onu dikkatle aradilarsa da bulamadilar. Bet Sahraya koyunden 

olan Dubais namindaki adam onun yiiziinden oldiiriildii. 

Qiinkii $ihabuddin bu koyde birkag giin saklanmi§, sonra 

buradan ayrilip gitmisti. Dubais'e ona dair sualler soruldugu 

zaman yemin ederek onu gormedigmi soyledi. Fakat bu koye 



HUN HOkOMDARLARINA GEgEN XI. HANEDAN 627 

mensup bir ?ocuk yakalanarak kendisine dayak atilmi§, o da 

$ihabuddin’in koyde bulundugu sirada saklanmi§ oldugu 

yeri gostermi§ti. Mogollar $ i habii d di n'\n nereye geldigini 

anladiktan sonra zavalli Dubai s' i Musul’a gotiirerek burada 

oldiirdiiler ve ayak takimi da onun cesedini ta§a tuttular. 

Onun katlinden sonra Musul ahaiisi diger bir gen? aley- 

hinde bir takim ithamlarda bulundular, onun fuh§ yaptigim ve 

Arap kadinlarimn lrzina tasallut ettigrini soylediler. Bu gen? de 

olduruldii ve cesedi §ehrin sokaklarmda siiriiklendi. Daha sonra 

cesedinin iizerine odun yigildi ve odunlara ate§ verildi. Niha- 

yet onun kafatasim aldtlar ve bunu kiliselerin kapilarina gotii- 

reiek hiristiyanlarla istihza ettiler. Musul ahalisinin bu iki ay 

zarfinda kar§ila§tiklari tazyik ve eziyet lisan ile tarif edilemez 

ve kalem bunlan tasvirden aciz kalir. Yarabbi, kullannin kam 

ne kadar merhametsizce dokuliiyor ve mabedlerin tazyik yii- 
zlinden ne elim bir vaziyete du§mu§ bulunuyor. 

Boka'nin oldurulmii? oldugu gunlerde Baitmish Garp 

memleketlerine gonderildi ve Mogollarin biitun askerleri atla- 

rina binerek Arok'u yakalamak i?in hareket ettiler. Suriye 

ahaiisi korku ve deh§etten titriyorlardi. gtinku Mogollarin 

hiicumuna ugramak iizete olduklarini saniyorlardi. Suriyeliler 

kendilerini kuvvetlendirerek bir?ok askerler topladilar ve Mo- 

gollarla muharebe etmek iizere hazirlandilar. Fakat Mogollarin 

kendi aralarinda kopan i5lerle me§gul olduklarini anlayarak 

ve onlarin ba?ka milletlerle ugra^acak halde olmadiklarini kes- 

tirdiler, askerlerini bo§u bo?una dagitmayi muvafik gormediler 

ve Biiyiik denizin sahilinde olan Trablus §ehrine kar§i ordugah 

kurarak §iddetli bir muharebe yaptilar. §ehrin i?inde bulunan- 

lar Kibns adarinda bulunan Frank akrabalarindan yardim iste- 
diler ve bunlar da onlara deniz yolu ile bir miktar asker 

gondeidiler. Bu askerlerin gelmesi ile yerliler kuvvetlendiler ve 

surlarin iizerine ?ikarak, a§agi yukari ii? ay kadar biiyiik bir 

cesarctle harbettiler. Fakat §ehrin dijindakiler iistiin gelerek 

surlari manciniklarla deldiier. Bunun iizerine hiristiyanlar mag- 

liip edileceklerini gorerek gemilere bindiler ve buradan Kibns’a 

gittiler. §ehrin i?inde kalanlara gelince Araplar bunlara hiicum 

ettilei, bunlar da kih?larini ?ekerek Araplarin i?ine karijtilar 

ve bu karga§aiik i?inde oldiiler ve oldurulduler. Araplar i?inde 
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maktul du§enlerin sayisi Qok oldugu i^in bunlar butun §ehri 

tahrip ettiler ve yakmadiklari bir kule veya kilise birakmadilar. 

Araplar sayilamayacak derecede gok ganimetler aldilar ve yine 

sayisiz erkekleri ve kizlari esir aldilar, sayisiz miktarda papas- 

lar, rahipler ve rahibeler oldurdiiler, §ehri uguldayan bir beya- 

ban halinde birakarak gittiler. Bu hadiseler Yunanlilarin 1600 

(M. 1289) yihnin Nisan aymin bedr-i tami sirasinda vuku buldu. 

Aym yil iginde Suriye ^etecilerinden 2.000 kadar atli 

Sincar ve Bet Aibaya hududunu gegerek Pi§abur civanna ge- 

linceye kadar yagmagerlikte bulunmadan hareket etmi§ler, fakat 

Dicle iizerindeki bu koye vannca geceleyin burada konakliya- 

rak gece yansi nehri gegmi§ler ve Nasturilerin biiyuk bir koyti 

olan Vastav’a dogru hareket etmi§ler, Agustos ayinin 14 line 

miisadif haftanin birinci gunii §afak sokerken bu koye hiicum 

etmi§lerdi. Koyliiler bunlarin birkag e$kiyadan ibaret oldukla- 

rini sanarak bunlara kar§i hareket ettiler. Fakat bunlarin sa- 

yisim anliyarak koye donduler, bir kismi kiliseye iltica etti ve 

kurtuldu, bir kismi da bangelere ve baglara iltica etti. Bu 

mel’un adamlar etrafa dagilarak buyiik tahribat yaptilar ve 500 

kadar adam oldiirdiikten ba§ka, kadm, Qocuk ve kizlardan miite- 

§ekkil 1000 kadar ki§iyi esir aldilar, §ehirdeki paralari, koyun- 

lari ve davarlari alip goturdiiler ve aym gun geldikleri yoldan 

donerek Habura nehrine kadar sukun iginde vardilar. Bu neh- 

rin iizerinde dar bir koprii bulunuyordu. Ganimetin bollugu ve 

esirlerin goklugu bunlarin buradan ge^meierine sebep oldu. 

Bu sayede Musul’da bulunan Mogol emiri bunlarin hareketin- 

den haber alarak derhal hazirlandi ve atlanna binen askerleri 

ile takibe gikti. Mogollar bunlan butdular ve bunlarin gogu 

kopriiyii ge^mi§, yuklerini kar§i tarafa ge<^irmi§ bulunuyorlardi. 

Mogollar henuz kopriiyii ge£memi§ olanlan oidiirdurerek esir 

kadm kiz ve erkeklerden u^>uzulu kurtaioilar ve bunlari 

akrabalarina teslim ettiler. 
Bundan ba§ka yaz mevsiminde 2.000 kadar Suriyeli e§- 

kiya Malatya ve Hesna havaiisine taarruz etti.er. Burada bulu¬ 

nan ordu kumandani Harbanda hadiseden haber alarak 

askerlerini topladi ve bunlarla harbetti ise de maglup edildi. 

Harbanda ile beraber bulunanlarin bir^ogu maktul dii§tiikten 

ba§ka dostlarindan bir kismi, akrabalari, karde$ gocuklari ve 
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daha birgok kimseler esir du§tuler. Kendisi ile birlikte 40 ki§i 

kagarak kurtuldular ve Hesna’daki yaptirdigi yeni konaga don- 

diiler. Hesna’mn, arami dilindeki adi Horasan’dir. Ha r b a n da 

burada oturarak, harpte esir dii§enleri nasil kurtaracagim 

teessiir iginde dii§iiniiyorken muharebenin hiristiyanlar yuzun- 

den vukubulduguna karar ve vermi§ ve esirleri kurtarmak i^in 

hiristiyanlardan para toplamayi muvafik g6rmii§tii. Bunun iize- 

rine her §ehir ve koye verebilecegi kadar altm tarhedildi, 

fakat adaleti ilahiye bunlarin bu zulmiinii kabul ttmedigi igin 

iginde oturdukiari yeni konak iizerlerine yikildi ve boyiece 

hepsi de mahvoldular ve iglerinden yalniz bir kapici kurtari- 

labildi. Onun da sirtina bir kalas dii§mii§ ve bu sayede evin 
di§ina ge^ebilmi^ti. 

Yunanlilarm 1601 (M. 1290) yili nin ba§inda hiristiyanlarin 

biiyiik bir dii§mam olan Maiperkat emi Aid A l mi<?, ukan 

bir Ermeni ve bir hiristiyan olan Mu§ emirine adam gondere- 

rek onu gizlice oldurttu ve Mar Kavma rahiplerini eziyetlere 

ugratti, Buradaki rahiplerden biri hiddetten tutu§arak Ordu- 

gah’a gitti ve Ala Almi§ aleyhinde §ikayetlerde bulundu. 

Hanlar ham ona soz hiirriyeti vermi§ ve sozlerini zevk ile 
dinlemi§ti. 

Kendisi Hanlar ham ile serbestce konu§abiliyordu. Hanlar 

ham da onun sozlerini zevkle dinlerdi. Birgun Hanlar ham atla 

dola§iyordu. Havrar irmagi iizerindeki bir kopriiyii gegmek iizere 

iken, rahip onun atimn geminden tuttu ve yemin ederek §oyle 

soylendi: “Buradan Ala Almi$'in oliimii emrini vermeden 

gegmene mani olacagim. „ Hanlar ham derhal bu emri verdi ve 
Ala Almi§ oldiiriildii. 

Aym gunler iginde Mu s u /’da katiplik etmekte olan Fere- 

cullab adli Misir’h bir fakih, yukarida bahsi ge^en Abdul 

M limin' in yaptigi hiyaneti ilan etti. Abdul Mu min, Bar 

KavtVnin oglu Mesud'u haksiz olarak 6idiirmii§, hiristiyan- 

larin biiyiik lztiraplar ^ekmelerine sebep olmu§ ve kendisi igin 

biiyiik bir servet toplami§ti. Hanlar ham bu i§in tahkik edilme- 

sini emretti. Bunun iizerine lran’li hiikiim giyerek oldiiriildii ve 

Tannnin adaleti siiratle yerine getirildi. i§te bu zamandmi 

itibaren Hanlar ham Arap’larin samimi olmadiklarimn ve 

ihtiyatla hareket etmediklerinin farkina vardi, ve ona gosteril- 
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di ki, onlar her yaptiklari i§te hileye ba§vururlar (veya hiya- 

net ederler) ve iki yiizliiliikle hareket ederler. Musevi olan 

Bagdat valisi Sad addin' in, biitiin iilkesindeki katiplerin 

reisi yani sahib-i divan olmasini, ve valiierin kat’iyyen bir 

Arabi katiplige tayin etmemelerini ve bn i§i yalmz hiristi- 

yan veya Yahudilere vermelerini derhai emretti. Bu suretle 

Araplarin (hiristiyanlara kar§i) duyduklari nefret ve kotii niyet 

artti. Adi gegen Musevi Bagdad valisi oldugundan, §ehrin vergi 

ve varidat i§lerinin tanzimi onun uhdesinde idi. Hanlar ham 

karde§ini onun yerine Bagdat valiligine getirdi. Diger karde§ini 

de umum miidiir Mu hat a s'in oglu Tacuddin ile birlikte, 

M u s ul> M a r d i n ve Diyarbakir' a gonderdi. 

Bunlar yerlerine varinca, uzun zamandan beri Erbil valisi 

bulunan ve Mlezar Beg adi ile taninan Kurt bir emir bun- 

lardan korktu. Bunlarin kendisine biiyiik zararlan dokunacagim 

zannetti ve derhai Hanlar haninin ordugahina gitmek igin yola 

gikti. Hanlar ham tarafindan merhametle kar§ilandigi takdirde 

biitiin bu korkulardan kurtulacagim dii§undii. Fakat yeni emirler, 

o yola gikar gikmaz, arkasindan onun aleyhinde birgok haber- 

ciler gonderdiler. Hanlar ham kendisini oldiirmeye karar verdi, 

fakat onu bir miiddet iimitle avuttu. Ona soyu ve taraftarlari 

ile birlikte son vermek igin, ogullanm, ev halkim, akrabasim 

ve vatanda§larini yakalatmak iizere, ilkin bir haberci gonderdi; 

onu bunlara oldiirtecekti. 

Bu plam bilen bir kadin bir gece vaziyeti emire anlatti. 

Bunun iizerine bu Kiirt, en ufak bir tereddiitle vakit kaybet- 

meden kolelerinden birini yamna aldi ve ikisi birlikte atlarina 

binerek ordugahtan kagtilar. Tuzaktan kurtulmu§ bir ku§ gibi 

kagtilar. Ati ile o kadar siiratle yol aldi ki Hanlar haninin haber- 

cisini gegti. Evine vardi ve ailesi ile birlikte biitiin yiyecekleri- 

ni yanlarina alarak daglara, tepelere ve eri§ilmez vah§i yerle- 

re sigindilar. 

Bundan sonra Hanlar haninin habercisi yerine ula§ti ve hay- 

retler iginde kaldi. Hanlar ham da pek fazla hiddetlendi ve ofke- 

sinden ate§ piiskiirdii. Onu kizdiran yalmz bu adami elinden 

kagirmi§ olmak degil, hususiyle onun bu sirri elde etmi§ olmasi 

idi. Sirri bu Kiird’e if§a etmi§ olan ordugahin igindeki insan 

kimdi ? Devriye vazifesi gormek ve bu daglarla Kiirtler arasin- 
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daki yollari tutmak iizere mintakaya askeri birlikler gonderdi. 

Fakat mevsim ki§ oldugundan ve Kiirtlerin bulundugu daglarin 

tepesi karla ortiilii oldugu igin, Mogollarin bu askeri birlikleri 

ne bu yollardan gegmeye ve ne de bunlari kontrolleri altmda 

bulundurmaya muvaffak oldular ve bu sebeple, Kiirdlerin 

giftci ve fakir lrgat olarak bulunduklari ve vergi veren Kiird- 

lerin ya§adigi ovalara geri dondiiler. Mogollar bunlari soydu- 

lar ve oldurduler, evlerini ve zahire anbarlarim yagma ettiler 

ve yaktilar. Bu fakir insanlar hususiyle Keye$ye (Keyejye?) 

adi ile anilan ve Mogol kuvvetleri arasinda bulunan daghlar 

tarafindan fena muameleye maruz birak 1 Id liar. Qiinkii bunlar 

hiristiyandi ve Araplardan tabiatian icabi olarak nefret ederler- 

di; bunlar Kiirdlere biiyiik zararlar verdiler ve tasviri imkan- 

siz gaddarliklarda bulundular. Erkekleri merhametsizce oldur¬ 

duler, sayisiz kadini ve kiz ve erkek gocugu esir aldilar. Yedek 

yiyeceklerinden beraberlerinde alabildikleri kadarini alip gotiir- 

diiler, geri kalani da ate§e verdiler. I§te bunun iizerine, bu 

daglilar yiiziinden Araplar hinstiyanlar hakkinda pek ofkeli 

sozler soylediler ve “Bu daglilar olmasa, Mogollar hat’fyyen 

Kiirdlere fena muamele etmezlerdi, giinku Mogollarin pek bii- 

yuk bir sayisi gunumiizde Haregeye (yani, musliiman) ol- 

mu§lardir. Bunlar hig bir zaman miislumanlara fenalik etmek 

istemezler; boyle bir §eyi belki ancak asilleri tarafindan zor- 

landiklan taktirde yapabilirler,, dediler. 

Yaz gelince Mogollar, Musul ve Erbil mintakasini terke- 

dip gittiler ve dag tepelerinden inmi§ olan ve sayilari on binleri 

bulan Kiirdler ovaya geldiler. Menleketin yerlileri de onlann 

oniinden kagarak §ehirlere sigindilar. Erbil civarinin butun aha- 

lisi kaleye kapandi. Kiirdler de kaleyi derhal muhasara ettiler. 

Fakat Allah onlann vah§i saldiri§larini durdurdu. Kaleye yap- 

tiklan hiicumda tamamiyle muvaffak olamadilar. Ona kar§i har- 

betmek igin her toplandiklarinda, aralarindan a§agi yukan yedi 

veya sekiz ki§i oldii. 

Bunlar kaledekilere kar§i on yedi (veya on be§ ?) giin 

kadar bir miiddet hiicumla vakit gegirmi§lerdi ki, sayilari iki 

yiiz kadar tutan bazi Frank'iar Hanlar haninin emri ile, gemi 

yapmak iizere Babil’e (Bagdat) ve oradan Basra’ya inecekler, 

oradan da Pentos denizi (Suf denizi ?) yoliyle gidip Misirlilara 
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hucum edeceklermi§ gibi, Dicle iizerinden, yani irmak yolu ile 

Musul’a indiler. Frank’lardan sayilari yedi yiizii bulan bir kafi- 

le de karadan geldi. Bunlar butun ki§, yani i§lerini bitirinciye 

kadar Bagdat ta kaldilar. Bagdat’taki Franklar hakkinda hatir- 

lanmiya deger hikayeler var. Fakat asil konumuzdan ayrilma- 

mak igin biz yine meseleye donecegiz ve bu hikayelerden son- 
ra bahsedecegiz. 

Kiirdler bazi Franklann Musul’a varmi§ olduklarini haber 

alinca, bunlarin kendileri igin geldiklerini tasavvur ettiler ve 

kaieyi terkederek kirlara dagildilar. Bunun uzerine Kiirdlerin 

baskisindan kurtulunca, kaledekiler gidip Bet Sayyede ko- 

yiiniin ahalisini kaleye getirmek ve bu suretie onlarin Kiirdler- 

den zarar gormemelerini temin etmek istediler. Halbuki haki- 

katte onlari yerlerinde biraksalardi onlara hig bir zarar gelmi- 

yecekti. Iki yiiz kadar atii, Keyejye yani bahsi ge^en dag- 

lilar, kaleden gikarak Bet Sayyede ye indiler. Hakikatte koy 

ahalisini degil, kendilerini dii§iinerek hareket ediyorlardi. Ora- 

ya gelince altlarindaki atlari gift^ilere odung verdiler ve on- 

lari beklemiyerek yaya olarak geri dondiiler. Boylece daginik 

ve ba§siz bir gurup vaziyetinde bulunuyorlardi. §ehrin yakin- 

laiina geldikleri zaman orada pusu kurup bunlari beklemekte 

olan Kiirdler birden bire iizerlerine atildilar. Aralannda olen- 

leri az oldu ise de, Kiirdler bunlarin ^ogunu esir aldilar ve 

yanlarinda bulabildikleri her §eyi yagma ettiler. 

Suriye’deki e§kiya ve yolkesiciler Kiirdlerin Erbil kalesini 

muhasara ettiklerini i§itince, kendileri de aym zamanda aym 

§eyi Suriye’de yapmaya, mal yagma etmiye, insan oldurmeye, 

esirler almaya ve ganimet elde etmiye karar verdiler. Bu mak- 

satla iki bin ki§i kadar bir kuvvet topladilar ve Kiirdlerin yar- 

dimina ko§tular. Kaleye vardiklan zaman Kurdleri bekledikle- 

ri vaziyette bulmadilar, giinkii igindekilerin kuvvet ve askerl 

maharetleri dolayisile onlar bile kaleye yakla§amami§lardi. Su¬ 

riye’deki §akiler kale miidafilerini denemek arzusu ile, iglerin- 

den iki yiiz kadar ki§i ayirdilar ve bunlar kalenin kapisina 

yakla§tilar. Kaledekiler di§ari gikarak bunlarla dovu§tiiler ve 

onlarin elinden atlarimn bir kismim alarak kaleye dondiiler. 

§akiler, kendilerine hig bir kazang temin edemediklerini, kaleye 

kadar gelmelerinin hig bir faydasi olmadigini ve o zamana 
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kadar Kiirdlerle birle§miye bile muvaffak olamadiklarini goriin- 

ce, elleri bo§ ve hayal sukutuna ugrami§ bir vaziyette, geldik- 

leri yoldan tekrar geri dondiiler. Bu olaylar, haftanin iigiincii 

giiniinde ve Haziran ayinin yirmi yedinci giiniinde cereyan 

etmi§tir. 

Bu yilin Temmuz ayi iginde, dogru bir insan olan ve 

memleket memleket dola§arak insanlari kotiiliik yapmaktan sa- 

kinmiya, pi§manhga, hallerini islaha ve giinablarini itirafa te§- 

vikle vaktini gegiren bir Ermeni rahibi Zaid kalesine geldi ve 

orada bir ay miiddetle kaldi. Sozleri oradaki hiristiyanlari gok 

memnun birakti. Bazi gengler onun cazibesine kapildilar. Ge~ 

celeri onun etrafinda toplanmiya ba§ladilar; onunla birlikte yiyip 

igtiler ve kutsallik kazanmi§ kimseler ve din yolunda kendi- 

ni feda etmi§ olanlarin miikafatlandirilmalari hikaye ve men- 

kibeleri iizerinde musahebeler yaptilar. Sozlerinin ne kadar 

kudretli oldugu Araplara haber verilince, bazilari ona kar§i 

buyuk bir gipta duymiya ba§ladilar ve cuma gecesi olu bir 

kopek bularak gotiirup buyuk camiin kapisinin uzerine astilar. 

§afak sokiip Araplar namaz kilmak igin bir araya geldikleri 

zaman, kopek le§ini gordiiler ve iyice hiddetlendiler. Hepsi bir 

agizdan, “Bu Ermeni rahibinin ve onun etrafinda toplananlarin 

i§idir„ dediler. Kiliglarini ve kamalarini gektiler ve gidip za- 

valh rahibi ve §ehrin onun yaninda bulduklari bir kag yer- 

lisini yakaladilar. Oynanan bu oyunu ogrenmi§ olan bir gok 

kimseler Araplarin gazabindan kurtulmak igin bulunduklari 

yerlerden kagmi§ ve saklanmi§lardi. Rahibe hiicum eden insaf- 

sizlar onu alarak B a uth manastirina gotiirdiiler. Orada rahiple- 

rin hiicrelerine girerek e§yalarini gasbettiler. Zavalli Ermeni 

rahibini de §ehrin yerlilerinden iki veya ug ki§i ile birlikte 

oldiirdiiler ve §ehire dondiiler. §ehirde dindar hiristiyanlarin 

evlerine girerek bulduklari her §eyi yagma ettiler. Bir gok 

hurmete deger kimseleri dovdiiler ve onlara i§kenceler yapti¬ 

lar. §ehirdeki ali§ veri§ bir aya yakin bir zaman igin durdu. 

Bir miiddet once Iranli katibin hiyanetini agiga vurarak 

onun oliimiine eebep olmu§ olan Misir’li fakih Fereculla h, 

soyledigi sozlerin kabul edilmesi dolayisiyle i§lerinin iyi gitti- 

gini gorerek bu gunlerde buy uk bir gurura kapilmi§ti. Ordu- 

gaha gidip Muheta§’in oglu T acii d d i n hakkinda bir siirii ifti- 
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ralar yagdirmiya ba§ladi ve “O kendisi igin kirk bin altun 

toplami§tir„ dedi. Sahib-i dfvan olan Yahudi bu sozleri i§it.ince 

cesaretlendi ve kendi kendine §oyle dii§iindii: “Eger bu adam 

i^in soylenenler dogru ise, aym §eyin Ferecullah'in karde§i 

igin daha kuvvetle varit olmasi icabeder. Qiinkii o Taciiddin- 

in yakin arkada§idir ve vali olmasi dolayisiyle, ona nazaran 

daha buyuk iktidar sahibi ve para alip vermek hususunda 
daha geni§ selahiyet sahibidir,,. 

Bundan dolayi FereculluWa kar§i multefit davranmiya 

ba§ladi ve onun sozlerinin yalniz Tacuddin'e zarar vermek- 

le kalmiyacagini, fakat karde§ine daha biiyiik zararlari doku- 

nacagini soyledi. §a§kin bir hale gelen Ferecullah, ne bu 

adamin hiikmiinii giiriitebilecegini, ne de ona kar§i durabilece- 

§rini ve kendi soylediklerini geri alacak olursa kampin emirleri 

tarafindan oldiiriilecegini gordii. Bazi kimseler ona §oyle dedi- 

ler: “Yazili olarak, soylediklerini sarho§luk sebebiyle soyledi- 

gini ve bu iki adamin, yam Taciiddin ile arkada§inin zali- 

mane hareket etmemi§ olduklarim ve hig bir zaman hig bir 

kimseden adalete uygun olmiyarak bir §ey almami§ olduklarim 

bir vesika iginde tesbit et ve bu vesikayi Sahib-i divan’a ver. 

O senin i§ini diizeltir ve bu adamlarla da seni arkadar eder.„ 

Ferecullah bu nasihati kabul etti ve yukarida soylenen §e- 
kilde bir yazi yazarak Sahib-i dfvan’a verdi. 

Bu vesika eline geger gegmez, hain Yahudi onu alip Hanlar 

hanina gotiirdii ve “Dun o sozleri soyleyip de bugiin de bunlari 

yazmi§ olan adam hakkinda emriniz nedir?,, diye sordu. Hanlar 

hanina “ Hakikaten bunun gibi bir insanin oldiiriilmesi icab 

eder dedi. Ferecullah derhal oldiiriildii. Yahudi, onun Musul’da 

kendisinden fena iki arkada§i bulundugunu da isbat etti. §e- 

hin§ah bunlarin da oldiiriilmesini emretti ve katip Mii v ey e d'- 

in oglu Miiveyed'x ve Erbil’in yerlisi olan Mu h t e s i b ’in og¬ 

lu Emiriiddin i acele olarak Musul’a goderdi. 

Bundan bir kag gun sonra, mukemmel bir insan ve Mu- 

sul havalisindeki hiristiyanlarin biiyiik bir dayanagi olan Emir 

Mattai, ahaliden Mogollarin mutad hediyesini aimak iizere or- 

dugahtan Siird'e gonderildi. Bu mintaka ahalisi hiristiyanlar- 

dan nefret ederler ve kendilerini idare eden bu Hazret-i Isa’ya 

benzeyen adami hig sevmezlerdi. Kiliglari ve kamalari ile onun 
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oturdugu ko$ke hiicum ettiler ve onu orada o yilm Temmuz 

ayimn otuz birinde, haftanm ikinci giiniinde oldiirdiiler. Hava- 

yatina insafsizca son verilmi? olan bu adamin ogullan derhal 

ordugaha gittiler ve oradaki Araplarin yaptigi kustahliklari anlat- 

tilar. Bunun iizerine, “Katiller oldiiriilecek ve §ehrin yerlilerin- 

den on bin (dinar) ceza kesilecek,, diye bir emir gikti. Bu 

maksatla ?ehire gelinerek oradaki Satraplardan yedi ve sekizi 
olduruldu. 

Yunanhlarin bin alti yuz iki yihmn ba§inda (M. 1291) 

Kardu’nun Gezarte mintakasinda olan ve Secaluddin Laze- 

kai adi ile taninan bir Kiirt emiri aleyhinde bir itham yapil- 

mi§ti. Meselenin tahkikini kuvvetli bir insan olan Baitmis yapti, 

ve neticede, Kiirt emiri ile ogullarindan biri Musul’da olduruldu! 

Bug-iinlerde Musul daki emir ve komutanlari oldiirmek igin, 

Ismaiiilerden bir ka<£ ki§i tiiccar kiyafetine sokula^ak oraya 

gonderildi. Bundan maksat artik orada hiristiyan ve Yahudile- 

rm yiiksek idare makamlarim i§gal etmemelerini temin etmekti. 

Onlara kendileri hiicum etmek firsatmi bulumazlarsa, sui kasdi 

yapmak igin gfizli ve hileli yollara ba§ vuracaklardi. Musul’a 

vardiklarinda, tacirlerin adeti iizere bir hana indiler. Fakat 

aralannda bir kavga £ikti ve birbirleri ile d6vii§miye ba§ladi- 

lar. Yakinlaiinda bulunan ve kavg^alan i§iten biri bunlarin soz- 

lerinden §iiphelendi ve derhal giderek emirlere bu adamlar 

hakkinda malumat verdi. Onlar da hemen bunlarin yakalattilar. 

Bunlar i§kcnce yapilmiya ba§lamnca, aralarindan ya§li biri, 

“Bize i$kence yapmamiza luzum yok, biz iigiimiiz sizi oldiirmiye 

g^eldik. 0? ki§i de Babil e oradaki Yahudiyi oldiirmiye g'itti. Ba$- 

ka ii£ ki§i de orada bulunan Sahib-i divan \ oldiirmek igin 

ordug-aha g-ittiler,, dedi. Bunun iizerine emirler bu iig ki§iyi der¬ 

hal oldiirdiiler ve Babil’e de adam gondererek iig su-i kasdciyi 

kolayca yakalatip oldiirttiiler. Kampa gitmi§ olanlara gelince, 

bunlarin arzulan yerine geldi ve hedeflerine zorluk ^ekmeden 
eri§tiler. 

Tabiatin, i§leri ne kadar hayret verici bir §ekilde idare 

ettigine dikkat edilmiye deger. Qiinkii o kiigiik bir noktada 

yanilsa ve degeisiz birine biiyiik paye ve itibar verse, onu 

refaha kavu§tursa ve onu iyice yiikseltse bile, bu ancak kisa 

bir zaman siiiei ; bu durum az sonra kolaylikla tashih edilir 
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ve oyle g*oruluyor ki, tabiatm kendisi, yaptigi hatalardan dolayi 

pi§man olur ve yaptiklarindan riicu ederek hak kazamlmadan 

verdigi mevki ve payeyi geri alir1. 

Araplarin hareket tarzi anla§ilmi§tir. Zamammiza gelince- 

ye kadar hig bir Yahudi onlar arasinda yiiksek bir §eref mev- 

kiine 9ikarilmami§tir. Araplari ancak debbag, boyaci veya terzi 

olarak Yahudiler arasinda gormek miimkiindiir; bunlardan ba§- 

kasi Yahudilerle gorii§iip konu§miya tenezziil etmez. Fakat §u- 

nu kabul etmek lazimdir ki, Yahudiler arasinda saygi deger 

ve aym zamanda talihli olanlari, tibba ve kitabet sanatina 56- 

ref getirebilmektedirler, yani bu sahalarda yiiksek kabiliyet 

sahibidirler. Bundan ba§ka, ba§kalarimn gali§maya tenezziil 

etmiyecekleri §artlar altinda bunlar gali§irlar. Mogollar, Bati 

memleketlerinde hiikiim siirmekte olduklari bu zamanda. her- 

kese layik oldugu §erefe gore muamele etmediler ve hiikiimdar 

neslinden gelenlere onlara tabi olan mintakalarda hiikiim siir- 

mek hakkini vermediler. Mogollar, kolelerle hiirler, mutekitlerle 

putperestler ve Yahudilerle hiristiyanlar arasmda tefrik yap- 

mazlar. Biitiin insanlari bir ve aym nesilden sayarlar. On¬ 

lara diinya nimetleri ile gelenlerin hediyelerini kabul eder- 

ler ve istedikleri i§i ve mevkii, i§in biiyiikliigiine ve kii- 

giikliigiine veya onlarin bu i§in ehli olup olmadigina bak- 

madan, boyle kimselere verirler. Qah§tirdiklari kimselerden 

Mogollarin bekledikleri yegane §ey, £ah§maktan yilmamak ve 

emirlere harfi harfine itaat etmektir. Fakat Mogollarin bu §art- 

lari o kadar agirdir ki onlara katlanmak insan tahammiiliiniin 

di§indadir. 

l§te bu sebeple bahsi gegen Yahudi her bakimdan muzaf- 

fer oldu ve Hanlar ham Argun zamaninda miimkiin olan her 

tiirlii §eref ve itibara sahip oldu. Yalniz o biitiin siyast mese- 

leleri ba§arih bir sonuca bagliyabiliyor ve daha bundan ba§ka 

bir gok i§lerde muvaffakiyet kazamyordu. Ordudaki asillere 

aldiri§ etmiyor, etiket kaidelerine riayete liizum gormiiyor, ba§- 

lica emirlere ve yiiksek idarl makamlarda bulunanlara hakaret 

1 B e d j a n buraya §oyle bir not Have etmi§tir : *Ddnyayi idare eden 

tabiat degil, ancak diinyaUrin allahidir. Onun idaresinde hi<; bir yanli§ 

bulunmaz. Qiinkii adaleti tevzi eden odur. Bazilarim me§akkate dii^ar 

eder ve digerlerini yiiksek payeye eri§tirir» (Mezmur LXXV, 7). 
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ediyordu. Olsa olsa bir Yahudi bir ihsanda bulunabilecek veya 

insana zarar verecek derecede nufuz sahibi olabiliyor, Padi<a- 

hm iilkesinde boyie bir mevkie yiikselebiliyordu. Bu §artlardan 

fa)dalanarak iicra ko§elerde bulunan bir 90k Yahudiler onun 

etrafmda toplamyorlar ve “Allah bu adam vasitasiyle necat 

kapilarini a£mi§, (branllerin ahfadim, son g-iinlerinde, §erefli bir 
mevkie yukselmi§tir„ diyorlardi. 

Yahudiler gordiikleri bu itibarla ogiiniir ve ellerine ge<^en 

iktidardan faydalamrken, birden bire Hanlar ham Argun a 

felQ geldi ve bir aya yakin bir zaman i^in §iddetli iztiraplar 

£ekti. Zavalh Yahudi bu hastahk kar§isinda §a§irdi ve onu 

muhakkak surette iyi etmek igin her gareye ba§vurdu. Ordu- 

gahin bu yahudiden son derece nefret eden emir ve asilleri, 

Argun'un hayatint kurtarmak umitlerini tamamen kaybedince, 

Argun un hastaligina, sinsi hareketleri ile bu Yahudinin sebep 

oldugunu iddia etmiye ve ona §iddetle hucuma ba§ladilar. Ni- 

hayet Argun ocak ayimn sonunda haftamn dorduncu giinii 

(M. 1291), oliince, Yahudiler her yerde Ailahin gazabina ug- 

radilar. Sahib-i divan Sa ’ dii d de v l e hemen orada oldiiriildu. 

(Emirler ve asiller) dikkatli bir planla, Mogol idaresi altinda 

bulunan her yere elgiler gonderterek onun karde§lerini ve ak- 

rabasmi yakalattilar ve zincire vurdular. Onlarin zahire anbar- 

lari yagma edildi, ogullari, kizlari, koleleri ve hizmetcileri tev- 

kif edildi, hayvanlan ve butun mallari gasbedildi. Aralarindan 

bazilari oldiiriildu, geri kalanlar da yerlerine donduler. Bir gun 

once bir rnevki sahibi olan, istedi^ini diledigi gibi kayit altina 

alan veya serbest birakan veye saray kiyafeti ile gorulen in- 

sanmbir giin bir guvala burundiig'ii goriiliiyordu. Kirli ellerile 

o bir katipten fazla bir boyaciya ve mevki sahibi bir insandan 

fazla kapu kapu dola§an bir dilenciye benziyordu. Yahudhere 

kar§i duyulan bu ofkeyi ve onlarin gektigi iztirabi ne dillerle 

ifade etmek kabildir, ne de kalemlerle yazip tesbit etmek. 

Bu Yahudinin oldiiriildiigii haberi Babil’de (Bagdat) i§iti- 

lince, Araplar silahlanarak Yahudi mahallesine gittiler, gunkii 

yahudiler hep bir orada avm mahallede oturmakta idiler. Fakat 

mahalleye girip orasim yagma etmek istedikleri zaman Yahu- 

diler buyuk bir kuvvetle onlara kar§i geldiler ve onlarla do- 

vu§tuler. Kavgada Araplardan da Yahudilerden de olenler oldu. 
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Araplar Yahudilerden idare makamlarina gegecek hig bir kim- 

§eyi birakmadilar. Bunlarin hepsini oldurduler. Araplar “Bu 

Yahudi iktidar ve §ercf mevkiine yiikseldigi zaman, Tebriz’de 

kendisi igin bir saray yapilmasini emretti ve onun duvarlari 

igine altun ve giimu§ dolu bir gok kiipler gomdii,, dediler. Bu- 

nun boyle oldugu ancak o zaman anla§ildi. Qiinkii Mogollar 

onlara igkence yaptiklan zaman onlar kiiplerin yerlerini gos- 

terdiler ve duvarlar agilarak kiipler di§ari gikarildi. Bu Yahu- 

dinin miidiirliik ve valilik devri a§agi yukari iki seneden 

ibaretti. Oldiiriiliince artik adindan da eser kalmadi, fakat onun 

yiiziinden butiin diinyadaki Yahudiler herkesin nefretini kazan- 

dilar ve bir gok fena muamelelere maruz kaldilar. 

Argun’un karde§i Kenyatu (Keyliatu) 

Abaka nin oglu A r g u n ’dan sonra karde§i Kenyatu hu- 

kumdar oldu. Argun saltanatinin ba§langicmda, Kenyatu’yu, 

on bin Mogol askerini alarak Bet Rhomdye mintakasini mu- 

hafazaya memur etmi§ti. Kenyatu Argun’un omriinun sonuna 

kadar bu mintikada kaldi ve buralari o kadar sevdi ki bura- 

lardan ayrilmak istemiyordu. Nihayet karde§i Argun’un olmesi 

iizerine, butiin prensler toplanip kendisinin hiikiimdar tahtma 

oturmasimn dogru olacagmi beyan edince, bunu tereddiitle 

kabul etti ve adeta cebir altinda gelip karde§inin yerine gegti. 

Qiinkii o, Bet Rhomdye mintakasinda bulunmaktan dolayi 

gok memnundu ve kendisini biiyiik bir huzur iginde hissedi- 

yordu. Burada giizel bir omiir siiruyor ve hayatin zevklerini 

tatmakla zamamni gegiriyordu. Hayatmdaki bu degi§ikligi ka- 

bulde tereddiit etmesinde bir de §unun tesiri vardi ki selefleri 

olan iki hukiimdar muvakkat hayatin zevklerini tamamen tat- 

madan ve daha geng ya§larinda iken hayata gozlerini yum- 

mu§lardi. Kenyatu tereddiitle verdigi karardan gabuk dondii. 

Hukiimdar olarak kalnuya razi olmadi. Gayesi ve §ahsi tema- 

yiilii Bet Rhomdye ye geri donmekti. Bir anla§ma yaparak 

prens ve asilzadeleri, bir sene sonra, yani ertesi yilin ayni giin- 

lerinde hiikiimdarliga ba§liyacagi iimidi ile oyaladi ve onlarin 

yanindan aynlarak Bet Rom a ye' ye gekildi. 

Oraya vardigi zaman Bet Karaman’in Tiirkmen Iugaye- 

lerinin Mogol arazisine el uzattiklarini, yagmalar yaptiklanni 
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ganimet gotiirdiiklerini, bazi yerleri zaptettiklerini ve bazi kim- 

seleri esir ederek beraberlerinde g6tiirmii§ olduklarim gordii. 

Bunun iizerine ordusunu topliyarak, me§hur Tangazlu kalesini 

sardi. Bu kale zaptedildi ve igindekiierden bir gogu oldiiriildii. 

Bundan sonra da koylere ka£mi§ olan diger / u gay e’leri kilig- 
tan gegirdi ve bunlari mahv ve peri§an etti. 

Karde§i Argun heniiz hayatta iken Roma’daki papa- 

dan ve diger kirallar nezdinden ona elgiler gelirdi. Bunlar, 

Mogollarla Frank’larin birbirleri ile dayam§malari, tek viicut 

gibi hareket etmeleri ve sefahat ve fesatlarini arttirmi§ olan ve 

hiristiyanlara ve hiristiyan §ehirlerine zarar getiren Misirli- 

lara ve Pharao hite'\zre kar§i yiiriimeleri gerektigi hususun- 

da onu ikna ettiler. Argun da, l gar rahibi R abb an Bar 

Savma'yi, Buyiik Han’in iilkesinden Ermeni kilisesi patriyarhi 

Mar Yabhalldha ile birlikte, papaya elgi olarak gonderdi. 

Papa, bu elgi vasitasiyle birlikte harekete ge^erek araplarin di- 

nini ortadan kaldiracaklan hakkmda Argun la mukavele yapti 

ve ona teninat verdi. Fakat, hadiseler bu tasavvurlann tam 

aksine olarak cereyan etti. K ha ij a t u (Keyhatu) Bet R o may a 

iilkesinden Buyiik Ermenistan daglarma dondiigii zaman, 

Mogol prens ve asllzadeleri bir araya gelerek onu Yunanlilann 

bin alti yiiziincii yilinin (M. 1292) Haziran ayimn yirmi iigiincii 
giinii hiikiimdarlik tahtina oturttular. 

Argun un oliim haberini alan Misir’lilar, sayisiz yerli 

ve yabanci askerlerden murekkep pek buyiik ve kalabalik bir 

ordu toplayarak Frank’larin Buyiik Deniz’in sahilinde bulunan 

A k k a §ehrini muhasara ettiler ve buraya kar§i iki ay §iddetii 

hiicumlar yaptilar. Kalede bulunan Frank’lar gurur ve azamet- 

leiinden doiayi gece veya giindiiz, hig bir zaman §ehir 

kapilarini kapatmiya tenezziil etmediler. Frank suvarileri, cesa- 

retle ?iki§lar yaparak di§aridaki Araplari tirpanla ot bi^er 

gibi kiligtan gegiriyorlardi. A k k a’da yirmi binden fazla Arabin 

oldiigii soylenir. Valileri Biiyiik Kont okla yaralanarak oliinci- 

ye kadar, §ehir Franklar tarafindan biiyiik bir dikkat ve ba§ari 

ile miidafaa edildi. Fakat valinin oliimii iizerine i^erdekiler 

enerjilerini kaybettiler; di§ardakiler de kuvvet kazandilar ve 

insiyatifi daha biiyiik olgiide ellerine aldilar. Kara cihetinde 

olan algak duvara kar§i iig yiiz harp makinesi kurdular. Te- 
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mellerindeki topraga kazmak igin her kulenin altina bin kadar 

lagimci yerle§tirdiler ve bir veya iki kuleyi yikarak duvardan 

ayirdilar... Fena duruma dii§en hiristiyanlar ve burada bulunan 

asilzadeler saglam binalara (veya manastirlara) girerek sava§- 

larina buradan devam ettiler. 
Misir’hlar §ehire girince, binalardakileri harbe devamdan 

vaz gegmek igin iknaa gah§tilar. E§yalarini terketmeb §artiyle, 

kendilerine hig bir zarar verilmiyecegini, gemilerine binip ka- 

dinlari, ogullari ve kizlari ile birlikte istedikleri yere gidebile- 

ceklerini onlara soylediler. Bunun iizerine hiristiyanlar kapilari 

agtilar. Araplar da, beraberlerinde bulunan e§ya ve paralanni 

aiamamalari igin derhal igeri girdiler. Fakat Araplar hiristiyan- 

larm ogullarinm ve kizlarimn ay kadar giizel yuzlerini goriince 

bunlari salmamaya kalki§tilar. Franklar buna tahammiil edemi- 

yerek silaha sarildilar, Bunun iizerine iki taraf birbirine girdi ve 

her iki tarafdan da sayisiz insan oldu. Araplar guzel ve mamur 

olan bu §ehri harap ettiler ve Biiyiik Deniz kiyistnda Franklar 

igin ba§larim sokacak hig bir yer bnakmadilar. Bu olaylar, 

Yunanlilarin bin alti yiiz iig yilinin (Miladl 1292) Nisan 

ayi iginde vuku bulmu§tur. 

Yine Firavun’un biiyiik bir ordusu Firat iizerinde bulunan 

Romaita kalesini sardi ve burayi yirmi gun sonra zaptetti. 

Bu askerler bir gok kimseleri oldiirdiiler, ganimetler aldilar, 

e§ya yagma ettiler ve bir gok erkek ve kizi esir aldilar. Ermeni 

kilisesi patriyarhini ve onunla birlikte biitiin rahipleri yakaladi- 

lar. (Bir rivayete gore) Ermeni patriyarhina kar§i hiirmet gos- 

terdiler ve onu Haziran ayinin yirmi sekizinci cumartesi giinii 

Kudu s'z gotiirduler; kendisi hala oradadir. Fakat diger bir 

rivayete gore o Kudus'te degildir; o garmiha gerilmi^ (veya 

asilmi§) yamndaki rahipler de demir kaziklara asilarak Misir’a 

gotiirulmu§tur. Bu adamin akibeti heniiz kat’t olarak bilinmemek- 

tedir iMamafih, hayatinin, §am’da mahpus olarak ve sefalet 

iginde sona erdigi muhakkaktir. E meniler bunu bir vak’a ola¬ 

rak kabul ederlrr. Onun verine miinasip birini bularak patri- 

yarh segtiler ve onun igin Kilikya’nin Sis §ehrinde bir taht 

yaptilar. 

Keyjatu hiikiimdar olunca ve Mogol siilalesi'nin 

padi§ahhgina gegince, debdebeli bir hayat ya§amaktan ve eg- 
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lence ve sefahatla vakit gefirmekten ba?ka bir ?ey ile me?gul 

olmadi. Bir kiral igin ?ahsen lazim olan ve elde etmesi zarurl 

olan ?eyleri dii?iinmekle iktifa etti ve astlzadelerin kizlarmi ve 

ogullarim elde edip onlarla cinst miinasebette bulunmaktan 

ba?ka bir ?ey dii?iinmedi. Utanf duymadan ve tevazu goster- 

meksizin, bunlara sahip olmakla gurur duyar ve ogiiniirdii. 

Asilzadelerin karilan arasinda namuslu olan bir foklari onun 

?eirinden kaftilar. Bir foklari da ogullarim ve kizlarmi 

uzak mintakalara gondererek onun gdziinden uzakla?tirdilar. 

Fakat ondan ve onun hicap verici fiillerinden kendilerini kur- 

taramadilar. A?agi yukari riort sene ifin bu fena hayati siirdii, 

kendisini bu ?ekildeki firkin arzularla kirletti ve fayda getirmiyen 

cismani zevklerle kendisini eglendirdi. Fakat bu zaman zarfin- 

da biitiin hiikumet erkamnm pek §iddetli nefretlerini kendi 
iizerine fekti. 

Yunanlilarin bin be? yiiz be? yilinin (Miladi 1294) 

Temmuz ayinda, amcasimn Baydu adindaki oglu ile bera- 

berdi. Baydu’nun yaki?ikli bir ojlu vardi. Ikisi birlikte 

bir ifki sofrasinda yer, ifer ve ne?elenirken Keyjdiu, Bay- 

du’ya afikca bir hakarette bulundu. Bunun iizerine Bayduda 

ona hakaret etti ve onu bir fahi?enin oglu olmakla itham etti. 

Bunun iizerine Keyjdtu ofke ile galeyana geldi ve etrafta 

bulunanlara onu derhal ordudan di?ari atmalarim ve bifakli- 

yarak oldiirmelerini emretti. Boyle bir akibet Baydu'nun hi? 

akhna gelmemi?ti. Ona buyiik bir hakarette bulunmu? olsa bile 

Keyjatu r.un kendisine boyle bir ?ey yapacagim hif tasavvur 

etmemi?ti. Baydu derhal yakalanarak gotiiruldii, fena halde 

hirpalandi, fena muamelelere ve hakarete maruz birakildi. Onu 

surukliyerek gotiirdiiler ve kiifiik bir ?ad.ra kapattilar. Burada 
kendisini oldiireceklerini zannediyorlardi. 

Fakat Keyjdtu bir saat kadar uyuduktan sonra asll-za- 
deleie haber gonderdi ve onlara gidip fena hareketinden ve 

?ehin?aha kiifretmek ?eklindeki firkin durumundan dolayi B a y- 

du’yu takbih etmelerini soyledi. Baydu fok kurnazca hareket 

etti ve ?aka ile kaii?ik onlara alay ederek soyledikleri ?eyler- 

den haberi olmadigim ve onlarin soylediklerini bile anlamadi- 

gini soyledi. Keyjdtu nerede?,,; “Bana ?arap getirin,,; son¬ 

ra Nasil oldu da bu fadira geldim ?„ gibi sozlerle dinleyicileri- 

Aba l Farac Tarihi F. 4! 
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ni §a§irtti ve onlarin bir gogunu, hakikatte dogru olmiyan soz- 

lerinin dogru olduguna inandirdi. 

Keyjatu da kolayca ikna edildi ve aldatildi ve Baydu’ya 

^ektirdigi iztiraptan dolayi pek buyiik bir teessiir duynnya 

ba§ladi. Onu teskin igin her gareye ba§ vurdu ve uBaydu ya 

i§kence yapildi,, diyerek hayiflandi. Baydu biraz daha istira- 

hat ettikten sonra, Keyjatu yine astl-zadelerini gondererek, 

onun sarho§ hali ile yaptigi kavgalarda neler soylemi§ oldugu- 

nun farkinda olup olmadigim anlamak istedi. Baydu, boyle 

sozler soylemi§ oldugunu hig bilmediginde daha biiyiik bir 

kuvvetle israr etti ve kendisini dayak suretiyle cebredilse de 

ne soylemi§ oldugunu bilmesine ve hatta tahayyiiliine bile im- 

kan olmadigim soyledi. Tersine olarak, hikayelerinin dogru ol- 

duguna yemin etmelerini istedi ve ona bir oyun oynamak is- 

tediklerini zannetmi§ gibi goriindii. Kendisi ile Keyjatu arasin- 

da gegmi§ olanlari ona tafsiiath olarak anlattiklan zaman da, 

biiyiik bir hayrete dii§mu§ goriinerek “Keyjatu’nun bana gos- 

teraigi miisamahayi ben hig bir §ey ile oaeyemem ; bana veri- 

lecek ceza beni hemen orada kor testere ile kesmek olmali 
idi„ dedi. 

Keyjatu bu sozleri i§itince tamamen teskin edilmi§ oldu. 

Kendisi bizzat Baydu’nun yanina gitti, onu kucakliyarak optii. 

Sonra da onu alip kampa dondti ve hukiimdar eibiseleri getir- 

terek ona giydirdi. Keyjatu suglu ve giinahkar tavri takindi 

ve sanki oldiirulmesi gerekli imi§ gibi sozler soyledi. Sarho§- 

lugu siralarinda aglayip inliyor ve “Giinahimin farkinda degil- 

dim, bunu §uurumla yapmadim ; seni giicendirdim amma bunda 

hig kastim yoktu; sana yalvaririm, etimi kopeklerine yedir,, 

diye sizlaniyordu. Keyjatu'nun Baydu'ya sevgisi biisbiitun 

artti ve ona emsalsiz hediyeler verdi. Bu iki iig giin iginde ona 

verdigi hediyelerin degeri dort yiiz bin dinari buldu. Bunlar 

arasinda altun, giimii§ altun i§lemeli ipek kuma§lar, paha bigil- 

mez bir elbise, laal ve ba§ka cinsten nadir ta§larla kakmali 

kemerler, binek atlari, katirlar ve yiik atlari bulunuyordu. Fa- 

kat Keyjatu saray erkani tarafindan takbih edildi. Onlar ona 

§unlari soylediler: “Bu adamin §erefi ile oynamak, ona o kadar 

haysiyet kirici bir §ekilde muamele etmek ve onu saglanndan 

tutup suriikliyen, doven ve i§kence yapan vicdansiz insanlarin 
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eline teslim etmek dogru degildi. Fakat olan olmu?tur; hediye- 

ler fayda vermez ve eglendirici hikayeler anlatmakla o avutu- 

lamaz. Bundan boyle ona kar§i ?ok ihtiyatli bulunmak ve her 

hareketini takip etmek icabeder.,, Ba§kalari da §oyIe soyledi- 

lei : Onu yoketmek gerekir. Yoksa ondan bir gok zararin gel- 

mesi beklenebilir. „ Diger bazi kimseler de §oyle diyorlardi: 

Onun agir vazifelerle siki kontrol altina alinmasi lazimdir. 

Butiin omrunce baski altinda bulundurulmali ve kimseyi oldiir- 

mek veya kimseye zarar vermek igin ona firsat verilmemelidir.,, 

Keyjatu nun hi^ de methedilmiye degmiyecek bazi tuhaf te- 

mayulleri oldugundan yukarida bahsedilmi§ti. i$te bu temayiil- 

leiin tesiri altinda Keyjatu bazi hafif cismant arzularina mag- 

lup oldu, zihni kararsizhk i?inde kaldi ve kavrama ve karar 

kabiliyeti zayifladi. O kadar ki, B ay du dan “Oglunun yanim- 

da kalmasini, benim hizmetimde ve benimle birlikte bulunmasi- 

m ve buna dostluk ve arkada§lik etmesini istiyorum,, §eklinde 

bir taiepte bulundu. Baydu bu teklifi mutlak bir itaat ve mu- 

tavaat tavri ile ve zahiri bir memnuniyetle kabul etti. Oglunun 

getiiilmesi i?in derhal birinin gonderilmesini emretti. Fakat 

Keyjatu §oyle cevap verdi: “Hay.r sen kendin git. Qiinkii 

aramizdaki esef verici hadisenin haberi onlarin ve hizmetkarla- 

nnin kulagina sen oraya gitmeden ula?acak olursa onlar tela§- 

lanacakdir. Oraya varir varmaz da oglunu bana gonder,,. Bay¬ 

du “Emriniz ba§im iizerine,, diye cevap verdi. 

Onun ordugahtan ayrilmasi bir kujun kafesten kagmasi 

gibiydi. Belki kendisini geri caginnaya gelen olur korkusu 

ile hepgozu arkasinda idi. Kendi evine gelinciye kadar, 

her gun yolculuga gore dort gunluk yol aldi. Evinde de 

oyalanmadi. Keyjatu nun yanina gitmek iizere oglunu yola 

gikardi; kendisi de avlanmiya gidiyormu? gibi gorunerek 

He me dan daglarina gitmek iizere yola ?ikti. Oradan Ar¬ 

gun un oglu Gazan'a bir elfi gonderdi. Ona yana 

yakila biitun §ikayetlerini bildirdi ve ba$ina gelenlerin 

hepsini anlatti. Keyjatu’nun bu i§lerden hi^ haberi yoktu. 

Cirkin hareketleri ve a§in israfi ile kendi aleminde ya?a- 

makta idi. Fena talih eseri olarak da, yamnda Sadreddin 

adinda Iran li bir sahib-i divan bulunuyordu. Bu adam o kadar 

miisiifti ki, kisa bir zaman i?inde Keyjatu’nun hazinesini bom- 
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bo§ bir hale getirdi. Bu durum kar§isinda borg almiya ba§).adi, 

fakat sarfiyati da durduramadi. Sonunda vaziyet tamiri kabil 

olmayan bir §ekle girdi. Keyjatu’nun yemegi igin kesilecek bir 

tek koyun bile kalmadi. 

Re$i diiddevl e adli bir Yahudi, Keyjatu’nun her hangi 

bir yer ve zamanda arzu edecegi her hangi bir yemegi ona 

layik olacak bir §ekilde hazirlatmakla vazifelendirmi§ti. Her 

§eye ragmen bu Yahudi bu i§i biiyiik bir sebat ve ciddiyetle 

yapmakta devam etti ve bunun igin kendi kesesinden pek gok 

para sarfetti. On binlerce koyun satin aldi, kasaplar ve a§gilar 

temin etti. Sahib-i divan igin muntazaman para toplanmak ve 

tamamen bo§ olan hazineden liizumlu geliri temin edebilmek 

§artile, bu adam vazifesini pek miikemmel bir §ekilde yapmiya 

hazir durumda idi. Bu maksatla mektuplar yazilarak muhtelif 

bolgelere gonderildi. Fakat bu Yahudi vazifesi igin liizumlu 

parayi temin edemedi. Kendi §ahsi servetini bu yolda tamamen 

sarfedince, artik elinde hig parasi kalmadi ve i§ini bu tarzda 

idarede devamina imkan kalmayinca, i§i birakarak kagti. Sik sik 

vergiler toplandigi halde sahib-i divan biiyuk mu§kiilat iginde idi 

ve Hanlar haninin sik sik ve israrla talep ettigi hediyeleri temin 

etmekte biiyiik giigliik gekiyordu. Biitiin Mogol iilkesindeki para- 

lar yalrnz sahib-i divanin hediyelerini kar§ilamiya kafi gelmiyor- 

du. §u halde Keyjatu’nun comertligi ve israfi ile nasil ba§a 

gikabilirdi? Sahib-i divan bo§ hayallere kapilmiya ba§ladi. Ye- 

ni para basmayi dii§undii. Fakat altin ve giimii§ bulmak miim- 

kiin olmadigi igin bunu yapamadi. Artik altm ve giimu§ kul- 

lanilmamasi yolunda bir irade gikarildi. Papiriisten kagit par- 

galan hazirlatti, bunlarin iizerini kirmizi i§aretlerle damgalatti 

ve iizerlerine kagar dinara tekabul ettiklerini gosterir yazilar 

yazdirtti. Bunlara ga v adi veriidi. Tellallar §ehrin her ta- 

rafini dola§tilar ve ali§ veri§i gav'larla yapmiyanlarin oliim 

cezasina garpilacaklanni ilan ettiler. Hususi ellerde bulunan 

biitiin giimii§ paralann hiikumete teslim edilmesi gerektigi ve 

bunlar iizerine gav damgasi vurulup yerine kagit para ven- 

lecegi ilan edildi. Bu emre riayet etmiyenlerin de oliimle ceza- 

landirilacagi bildirildi. Bu suretle halk iki aylik bir miiddet 

igin biiyiik bir teia§ iginde kaldi ve tasviri imkansiz iztiraplar 

gekti. 
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Mogollarin hiikumet merkezi olan Tebriz, hazin bir hara- 

beye dondii. Ahali §ehirden kagarak koylere ve kirlara dagildi. 

Sokaklarda ve gar§ilarda tek tiik insanlardan ba§ka kimse go- 

riilmemege ba§ladi. Te b r i z’de o zamana kadar hiikiim siirmii§ 

olan refahtan sonra, burada anlatilmasi giig bir aglik, kitlik 

ve sefalet ba§ gosterdi. Qiinkii kimse bu menfur kagit parga- 

lanni kullanmiya nza gostermiyor, eski paralari kullanmak- 

ta herkes israr ediyordu. Herkes sahib-i divandan §ika- 

yet ediyordu. Nihayet onun yiiziine kar§i da kufiir ve ha- 

karet yagdirmiya ba§ladilar. Hakaretlerini ve aci sozlerini 

ona duyurdular ; onun sozleri ile ikna edilmemekte ve ona 

kulak vermemekte israr ettiler. Bu vaziyet iizerine sahib-i di¬ 

van ne yapacagini §a§irdi. Sozlerinden ve kararlarindan 

geri donerse kuguk dii§ecekti, fakat onlari infaz etmek- 

ten de acizdi. Onun hareketlerini hicvetmiyen bir tek §air 

ve onunla alay etmeyen tek hanende kalmadi. Gerek §ehir 

iginden gerek di§indan gelen te§vikler neticesinde, sahib-i divan 

nihayet yeni irade gikarilmasina karar verdi. Bu sefer herkesin 

istedigi §ekilde hareket edebilecegi, dileyenlerin gdv\ ve di- 

leyenlerin giimii§ parayi kullanabilecekleri, bu hususta cebir 

kullanilmiyacagi ilan edildi. Hanlar ham, ayrica, §unlari da te- 

min ettti: Arzumuz sizlerin rahat ve asude bir hayat ya§amaniz 

ve refah iginde bulunmamzdir. Her kesin, imkanlarimn son 

haddine kadar hiikiimete para vermesini de istemiyoruz. Her 

kesin mal ve miiikunun gerektirdigi ihtiyagla mutenasip olarak, 

elinde harcayacak parasi bulunmahdir. Kagit paralar, binler ve 

on binlerle, derhal denize atilsin, terkedilsin. Bunlardan §ika- 

yetci olan her kes bilsin ki kendisi bunlan kullanmak igin zor- 

lanmiyacaktir.,, Bunun iizerine biitiin koy ve §ehirleri buyuk bir 

seving havasi sardi ve yollar tekrar agildi. Qunku bu iki ay 

zaifinda ticaret durmu§, yollar kesilmi§, hanlar kapanmi§ ve 
biitiin ah§ veri§ sekteye ugrami§ti. 

Yunanlilarin bin alti yiiz altinci yih (M. 1295) ba§- 

lami§ oldugu cihetle Baydu, ki§lamak igin, adeti iizere 

Dakuka bolgesine dondii. Hala Keyjatu’dan gordugii zulmii 

dii§iinmekle me§guldii. Yakimnda bulunan binlerce Mogol as- 

kerinin ba§indaki subaylarla gizli bir anla§ma yapti ve kendisini 

askerlerle ihata etti. Sonra kendisi §ahsen M u s u / a geldi ve 
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Halbuki sonunda, gerek yakininda bulunanlar ve gerekse uza- 

ginda olanlar ona sahtekar nazan ile bakmiya ba§ladilar. 

I§te o zaman Keyjatu dalmi§ oldugu uykudan uyandi. 

Kuzeye bir elgi gondererek oradaki askerlerin gidip Baydu- 

yu yakalamalanni emretti. Bu elgi Kuzeye, yani Diyarba- 

kir'a vasil oldugu zaman oradaki askeri birliklerin hepsinin 

Baydu’ya iltihak etmi§ oldukiarini gordii. Elgi bnrayi terkede- 

rek kagti ve orduya donerek bunlarin niyetlerinden Keyjatu - 

yu haberdar etti. Keyjatu bu haberi ahnca, Baydu nun 

kagmak iizere oldugunu ve Gazan’a iitica edecegini tasavvur 

etti. Liizumlu kuvvetleri sevkederek Horasan’a giden yollari 

tuttu ve iinlii komutani Tajir i on bin ki§ilik bir ordunun 

ba§inda Bay du nun oniinu kesip § a her zur (§ehrizor) 

daglanni gegmesine mani olmak i§i ile goreviendirdi. 

Bir kag gun sonra kayin babasi Akboka'yi on bin 

ki§ilik bir ordu ile Baydu ya kar§i gonderdi. Kendisi de on 

bin ki§i ile harekata i§tirak edecekti. Kendisi heniiz Tebriz 

civannda Aughan (Dean) adli mevkide iken, Tajir ile A k- 

bokaf idarelerindeki orduiarla §aherzur daglarinm dogu 

eteklerine varmi§ bulunuyorlardi. Baydu da kendi idaresin- 

deki kuvvetlerle bu daglann bati eteklerinae bulunuyordu. 

Baydu Taj ire gizlice bir elgi gonderdi ve ona §oyle hitap 

etti : “Ben kendim Magog hanedaninin saitanatma buyiik bir 

samimiyetle bagliyim. Keyjatu nun methedilecek hig bir 

tarafi olmayan §ahsi temayullerine gore hareket edebilmek 

firsatina bir son vermek igin gayret ediyorum. Hususiyle 

§u bakimdan ki, i§ittigime gore, kanlarinizdan, oguilarmizdan 

ve kizlarinizdan onun kirletmedigi kimse kalmami§tir. Bu 

sebeple hepimizin birle§erek onu aramizdan atmamiz ve G a- 

zan i tahta oturtmamiz lazimdir. Hepimiz elbirligi ederek 

Keyjatuyu teslim olmaya meebur etmeliyiz,,. 

Tajir bu teklifi memnuniyetle kabul etti ve tereddiit 

etmeden ona iltihak etti. Sonra da Akbokaya haber yolhya- 

rak “Ben Baydu ile beraberim, onun fikirlerine i§tirak edi¬ 

yorum ve onunla birlikte harekete hazirim. Senin bu husustaki 

niyetin nedir?„ diye sordu. Akbokay Keyjatu nun kayin 

babasi oldugu igin, bu teklif onun ho§una gitmedi. Bu vaziyet 
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oradaki askeri kuvvetin ba§indaki subayi yakalatarak oldiirdii. 

Bagdad'da aym askeri mevkii i§g*al eden subayi da gonder- 

digi adamlar marifetiyle oldurttu. 

Yiiksek mevkilerdeki Mogol astl-zadeleri Baydu’nun bu §e- 

kilde hareket edecek cesarette oldugunu goriince ona kolayca te- 

baiyet ettiler. Memnuniyetle onun etrafinda toplandilar, G aza n a 

elgiler gondererek karar hususundaki muvafakatlarini bildirdiler 

ve Keyjatu'nun Mogol adetlerinden inhiraf etmi§ oldugunu, 

cedleri Cingiz Han’dan nefret ettigini, surdiigii girkin ve sefih 

hayatiyle ve olgiisuz comertligi ile hukumet hazinesini bo§alt- 

higim, onun hukumet i§leri iie degil, sirf bu muvakkat diinya- 

tnm cisman Izevkleri ile alakasi oldugunu soylediler. “Biz hepi- 

miz, erkek ve kadin, onu bertaraf etmiye karar verdik, Qunkii 

onun nevi iilkemiz igin faydasizdir. Magog saltanati tahtina 

seni oturtmak istiyoruz,, dediler. 

Bunun iizerine Gazany Bciydu'ya §oyle bir haber gon- 

derdi : Sen Israil’den buyuk bir adamsin. Biz tek tek ve toplu 

olarak seninle uyu§uyoruz ve kendimizi tekrar senin idaren 

altina getirmek istiyoruz. Uygun, dogru ve faydali gordiigiin 

gibi hareket et. Su kadar ki saltanat payidar olsun ve zarar 

gormesin. Hiikumdarhga segilen §ahsin kendini zevk ve safaya, 

i§-(i nu§a, sefahate, miisriflige vermemesi icabeder. Olkesini 

dikkatle korumah, dii§manlari ile yapacagi sava§larin idaresi 

iizerinde miitemadiyen teemmiil etmelidir. Qiinkii bir devletin 

korunmasinda akil ve dirayetin on binlerce askerden daha 

buy uk rolu vardir,,. 

Asiller, prensler ve sayilan on binleri bulan askeri kuv- 

vetlerin subaylari Gazan ile Baydu nun dost olduklarini, 

birbirleriyle uyu§tuklarini, birbirlerine iyi nmamele etmek arzu- 

sunu beslediklerini ve elgiler vasitasiyle birbirleriyle miinase- 

bet idame ettiklerini sarih olarak gorduler. Ke yj a t u ’dan 

sonra tahta oturmak sirasinin kanuni olarak G a z a rc’da oldu- 

gu da a§ikardi. Baydu'nun da Gazan' 1 tahta oturtmak igin 

kendileri namina gah§makta olduguna §ahit oldular. l§te bu 

sebeplerle Baydu'ya istekle iltihak ettiler ve Keyjatu'dan 

yiiz gevirdiler. Keyjatu bu vaziyetten habersizdi. Qiinku 

onun diinyada oiup bitenlerden haberi yoktu. O zevk-u sa¬ 

faya ve sefahate dalmi§, iyi bir vakit gegirmekle me§guldii. 
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gondermi§ti. Bu elgi kampa geldigi vakit Keyjdtu nun oldii- 

riilmii§ oldugunu gordii ve eli bo§ olarak Baydu nun yanma 

yanina dondii. Bu hadise iizerine butun asiller aileleri ve goluk 

ile birlikte Bayduyxi kiral olarak tanimaya karar verdiler. 

Astllerin biiyiik sayisi ile hem fikir olarak, Baydu, Gazan 1 

vakit gegirmeden yanma gelmeye davet etti. Gazan uzak bir 

yerde konaklami§ bulunuyordu. Mevsim de daha ki§ti; yollar- 

da ot bulunmadigi gibi, hayvanlar igin ba§ka yemlerin de bu 

yollarda tedaiikine imkan yoktu. Bu sebeple Gazan ve ya- 

ninda bulunan askerler, Baydu nun bulundugu mintakaya gi- 

derken birgok giigliikler gektiler. Gazan m mii§kulat gektigini 

ve gabukca gelemedigini goriince, B a y d u’nun etrafinda top- 

ianmi§ bulunanlar onu pohpohiamiya ba§ladilar ve ona §oyle 

soylediler: “Saltanat sana yaki§ir. Gazan gengtir, tecriibesi 

azdir, Magog o gu l lari hiikumetini idarede yetersizlik gostere- 

cektir. Eger sen bu i§ten elini geker ve biitiin idareyi Gazan a 

teslim edersen, Mo go l irki peri§an olarak sona erecektir. „ 

Bu methiyelerin tesiri altmda Baydu yanli§ yola sapti, 

gurura kapildi, ve kendini dev aynasmda gormiye ba§ladi. Ar- 

tik Gazan in gelmesini beklememeye karar verdi. Tebrizde 

bulunan ve Abaka'nin, Argunun ve onlardan sonra gelen 

padi§ahlarin kullanmi§ olduklan tahti getirterek Aug ban 

(Ucan) civarina yerle§tirtti. Bu tahtin iizerine kendisi oturdu 

ve bundan boyle kendi hukiimdarligmin artik emniyet altina 

alinmi§ oldugunu tasavvur etti. 

Yeni hanla etrafindaki asilzadeler bir kag gun birlikte 

yiyip igtiler ve bir kag gun sonra Siahkub'a dogru hareket 

ettiler. Burada han ailesindeki biitiin erkek, kadin ve gocuklar 

ordularin kumandanlari ve biitiin mogol asilzadeleri birlikte 

dostca vakit gegirdiler. Baydu bunlara kar§i buyiik bir tevazu 

ile hareket ediyordu. Karde§lerinden ve yegenlerinden her bi- 

rinin idaresine birer mintaka verdi. Bunlar buralarm mahsulle- 

rini kendi ihtiyaglarina gore kullanacaklar, kendi ihtiyaglarin- 

dan arta kalan kismi da Baydu ya gondereceklerdi. Ihtiyagla- 

rini kar§ihyamadiklari takdirde de Baydu'ya miiracaat ede- 

cekler, eksiklerini o onlara temin edecekti. Bu suretle biitiin 

prens ve aslizadeler memnuniyet, ne§e ve saadet iginde Bay- 
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kendisini miiteessir etti ve tela§landirdi. Geceleyin on bin 

ki§ilik ordusunu alarak Keyjatu'nun yanina donmiye karar 

verdi. 

Tan agirirken Tajir, Baydu ya iltihak etmiye gidiyor- 

mu§ gibi, yola gikti. Tajir in kendisine hiicum etmek iizere 

oldugunu zan eden Akboka yerini birakarak kagti ve yanin- 

daki on bin ki§iden ancak bir kag ki§i yanina katildi. A k- 
boka siir’atle bir yolculuk yaparak Keyjatu’nun yanina geldi 

ve olan bitenleri ona anlatti. 

Keyjatu korku ve tela§ iginde kaldi. Ne yaptigini bilmi- 

yordu. Yanindaki binlerce ki§ilik kuvvetlerin komutani olan 

Br im (Ibrahim?) adli subayi gagirtti ve ona §oyle soyledi: 

“Askerlerimin bana ihanet ettiklerini goriiyorum. Sen metin ve 

iradeli bir adamsin. Bana sadakatte kusur etme ve azimli 

hareket et„. 

Hil’at getirterek ona giydirdi ve atina binerek karila- 

rinin, akrabasinin ve ailesi fertlerinin bulundugu ordugaha 

gitmek igin yola Qikti; ko§klerini gadirlarim oldugu gibi 

birakti. Fakat daha Keyjatu bir ok menzili kadar uzakla§- 

madan Brim ayaklandi, gadirlari yagma etti ve K e y j a t uyu 

takibe ba§ladi. Daha bu hadiselerden once Keyjatu, Iberya- 

hlarin mintakasinda bulunan Duka l adli ba§ka bir kuman- 

dani idaresindeki on bin ki§i ile celbettirmi§ti. Bu mintaka 

Ke yj a t u’nun kampinin civarinda idi. Dukul kampa gelince 

buranin karma kari§ik bir halde, bir harp sahnesi halinde 

bulundugunu, askerlerin birbiriyle dovii§mekte olduklarim ve 

her kesin alabildigini yagma ve gapulculuk yaptigini gordii. 

Keyjatu da az sonra buraya dort be§ ki§i ile birlikte geldi. 

Brim ( Ibrahim ? ) onu takip etmekte idi ; D u k a l da 

bu sirada ileride bir yerde bulunuyordu. Keyjatu yakalana- 

rak oldiiruldu. Bu hadise Mart ayinin be§inci giinii ve Yunan 

takviminin bin alti yiiz altinci yilinda ( M. 1295 ) olmu§tur. 

Bu katil hadisesi Baydu nun malumati olmaksizin vukubul- 

mu§tur. 

Bayduy Keyjatuyxx oldiirmek niyetinde degildi. Onu 

yakaliyarak bir kaleye kapatmak istiyordu. Asiller kendisine 

iltihak edince ve askerler de kendi tarafina gegince, Baydu 

K e yj a t u'yu ahp getirmek iizere bir elgi gondermi§ti. Bu elgi 
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ziyette idiler. Askerler gok yorulmu§, aralarindaki irtibat kay- 

bolacak §ekilde dagilmi§ bulunuyorlardi. l§te bu sebeplerle 

B ay du }nun askerine kar§i sava§ agmak da imkansizdu §a§- 

kinlik ve kararsizlik iginde olduklari yerde atil vaziyette 
kaldilar. 

Diger taraftan B a y d u. ve beraberinde bulunanlar korku ve 

deh§et iginde kaldilar. Atlarina binerek G a z a rc’a kar§i ^iirudii- 

ler. Harp edecek durumda bulunmadigim goren Gazan atindan 

indi ve bunu goren B ay du da aym §ekilde mukabele etti. B ay- 

& u ile Gazan birbirlerine yakla§tilar ve birbirini kucakladilar. 

ikisi de askerleri oniinde yaptiklari hareketten dolayi nedamet 

duyuyorlardi. Baydu silaha sarilmak hususunda verdigi acele 

karardan ve Gazan nin gelmesini beklememi§ olmaktan do- 

layi kendisini kababatli hissediyordu. Gazan da gizli ve ha- 

bersiz bir §eki!de Baydu'yu yakalamak kararindan dolayi 

pi§manlik duyuyordu. Gergekten yagmur ve firtina mani olma- 

mi§ olsaydi, muhakkak ki Baydu'nm boliigii tamamiyle imha 

edilmi§ olacakti. Gecenin karanligi iginde Baydu'nun aske- 

rinden bir teki bile kagamiyacak, hepsi de kiligtan gegirilmi§ 
olacakti. 

Bu suretle aralari diizelip bari§inca meseleyi birbirleriyle 

sukunetle miinaka§aya ve birbirlerinin tasavvurlarini tesbite 

ba§ladilar. Bu konu§malarda, Gazan biiyiik bir algak goniil- 

luliik ve aym zamanda hanlarm gostermesi zaruri olan oviil- 

meye deger ihtiyat ve zeka ile hareket etti. Baydu ile ara- 

laiinda uyu§mazlik kalmadigi, kendisine soyledigi her§eyde 

onunla mutabik oldugu hissini verdi. Birbirleriyle kavga etmi- 

yeceklerine ve birbirlerinin aleyhinde gali§miyacaklanna tek 

irade halinde ve tarn bir uyu§madan dogan bir ahenk ile, bir- 

likte sevgi, sulh ve siikun iginde ya§iyacaklarina kar§ihkh 

olarak yemin ettiler. Baydu, Gazan11 birlikte yiyip igmek, 

iyi vakit gegirmek ve kurduklan bari§i kutlamak igin ordugahina 

gagirdi. Fakat Gazan “Geceleyin gok yorulduk, oldugumuz 

yerde biraz dinlenip kendimize gelelim, yann sabah tekrar 

bulu§uruz„ diyerek miisaade istedi. 

Baydu bu teklifi kabul etmek safdilligini gosterdi. Ga¬ 

zan, Baydu dan aynlarak konaklama yerine doniince atin¬ 

dan bile inmedi. O ak§am yola gikti ve biitiin gece yolculuguna 
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</u’nun yamndan ayrildilar, Mogol askerleri ve asil-zadeleri 

arasinda kurulmu§ olan sulh ve dostluktan dolayi Aiiaha §ukur 
ettiler. 

Gazan, Siahkuh civarina vasil olunca, Baydu'nun hii- 

kiimdarhgi kendi eline almi§ oldugunu ve kanuna aykiri olarak 

tahta oturdugunu ogrendi. Bu haber onu fena halde kizdirdi 

ve onda buyuk bir infial uyandirdi. Kendisinin ve askerlerinin 

uzun me§akkat ve yorgunluklar pahasina yaptiklari bu uzun 

yolculugun tamamen luzumsuz ve maksatsiz bir hale gelmi§ 

olmasi onu qok iizdii. Baydu'dan §ikayetle “Oyle ise beni 

neden gagirdi? Madem ki gagirdi, benim gelmemi neden bekle- 

medi ? Sonra, tahta oturmak igin benim rnuvaffakatimi aldi mi?„ 

Baydu, Gazan' 1 tevazu gostermekle ve hediyeler vermekle 

teskin edecegini saniyordu. Ona icabinda biitun Ho r as an' 1, 
§iraz'\f B a h r e y n ’i ve Kir man' 1 teslim etmeyi du§uniiyor, 

Argun un babasinin biitiin ordugahlarini, bir tekini kendisi i^in 

alikoymaksizin vermiye, ona 90k sayida at, sigir ve koyun su- 

ruleri hediye etmiye hazirlaniyor ve bu suretle Gazan in bun- 

lari alarak Horasan’a donmesini temin edecegini zannediyordu. 

G a zan^ Kunguralan (Kungur Aulan) civarina geldi. 

Baydu'nun bulundugu yerle burasi arasinda bir giinluk bir 

mesafe vardi. Gazan ’in beraberinde bir boliik asker vardi. 

Bunlann komutani Nevruz adinda qok mahir ve tecrubeli 

bir muharipti. Nevruz, Argun Aka'nin oglu idi. Gazan 

bu komutanla g6rii§tii. Baydu ya geceleyin baskin yapip onu 

gafil avhyarak esir aimak iizere bir plan hazirlandi. Bu plana 

gore hareket edildi, fakat vaziyet umduklari §ekilde inki§af et- 

medi. Geceleyin biiyiik bir gayret ile atlari iizerinde yol ali- 

yorlarken 90k §iddetli bir yagmur ba§ladi. Bir gok yerleri su 

basti, seller meydana geidi ve §im§ek, gok giirlemeleri, riizgar 

ve kasirgalari ile misli g6riilmemi§ bir afet ba§ gosterdi. Ga¬ 

zan \n kafilesini te§kil eden kuvvetler yollarini §a§irdilar ve 

daginik ve irtibatsiz bir gurup haline gelerek yollarini kay- 

bettiler. §afak sokiinceye kadar nereye gittiklerini ve yollari- 

nin hangisi oldugunu bilmeksizin §a§kin ve avare bir §ekilde 

golde dola§tilar. Giin i§igi yardimi ile yerlerini tayine muvaffak 

olunca, Baydu'nun boliigiine bagli askerlerin civarinda bu- 

lunduklanni gorduler. Ustleri ba§lan lslak, kendileri bitkin va- 
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devam etti. Takip eden var mi diye daima arkasina bakiyor ve 

kendisini Bay da1 nun elinden kurtarip kurtaramiyacagim dii§ii- 

nerek endi§e iginde bulanuyordu. Diger taraftan da Baydu, 

ordugahina varinca etli yemekler ve ge§itli ve mutena hediyeler 

hazirlamiya ba§ladi. O geceyi uykusuz gegirdi ve hig istirahat 

etmedi. Biitiin gece Gazan' 1 ne suretle teskin edebilecegini 

ve onda giiceniklikten higbir eser birakmamak igin nasil hare- 

ket edecegini dii§iindii. 

Giin dogar dogmaz da Gazan 1 selamlamak ve geceyi 

iyi gegirip gegirmedigini sormak iizere bazi asilzadeleri onun 

yanina gonderdi. Bunlar birkag fersahhk mesafeye kadar git- 

tikleri halde yol iizerinde hig bir kimse goremediler. Belki 

ancak du§iip kalarak geride birakilmi§ atlara rastladilar. Bun- 

larm bazisi adeta olduklan yerde dii§mii§ kalmi§lardi. 

Asil-zadeler donerek vaziyeti B a y d u'ya anlattilar. Gazan 

in giicenmi§ oldugunu, uyu§miya niyeti olmadigini, geri don- 

mii§ oldugunu ve kuvvet topliyarak hiicumunu yeniliyecegini 

kuvvetle tahmin eden Baydu az heyecan ve korku gecir- 

medi. Biitiin asillerin, topliyabildikleri biitiin kuvvetlerle hazir 

olmalanni ve bir araya gelerek Gazan m yapacagi biiyiik 

taarruza kar§i koymalarmi emretti. 

Gazan, ba§kumandani Nevruz ile isti§are etti. Bir- 

likte Baydu yu teskin etmek ve Gazan in askerlerini alma- 

sina ve idare$indeki ahaliden asker topiamasina mani olmak 

maksadiyle nezdine bir elgi gondermeyi karar altina aldilar. 

Qiinkii Baydu asker toplamakta istical edecek olursa, on 

binlerce asker tophyabilir ve Gazan ona mukavemete muk- 

tedir olamazdi. Onu memnun etmeleri lazimdi. Gazanm 

yaninda bulunan askerler yorgun ve bitkin bir halde bulunu- 

yorlardi. Atlan gida noksanligi yiiziinden zayif dii§mii§lerdi. 

Gazan in bulundugu mintakalar otsuz ve kuru idi, §ehirlerin 

civan bo§ ve hali araziden miite§ekkildi. Buralarda ne hay- 

vanlai igin yem ne de insanlar igin yiyecek bulmak miimkiin 

degildi. Iste bu gibi zaruretler gozoniinde tutuldu ve N e v- 

ruz bizzat Baydu ya gitmeyi ve her ne suretle olursa olsun, 

B ay d u yu harekete gegmemeye ve Gazans kar§i sakin 

ve mii§fik olmiya ikna etmeyi kendi iizerine aldi. 
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Nevruz, Baydu nun yanina gelince, Baydu ona kar§i 

biiyiik hiirmet gosterdi ve gizli planlannin hepsini ona anlatti. 

Sonunda Nevruz, Baydu ya §unlari soyledi: “Gazan a 

kar§i sana itimat gelmiyor ve ona kar§i zihnine huzur getire- 

miyorsak, ben kendim geri gider ve sana onun ba§mi gonde- 

ririm,,. Halbuki, iginden gizli olarak, Bay dun an yanindan 

sag salim ayrilarak Gazan a donmenin ^arelerini ariyordu. 

Nevruz un teklifi lizerine Baydu pek memnun oldu ve sevin^- 

ten yerinden zipliyarak “Sen bu dedigini yapabilirsen, ben 

hiikumetimin butlin idarl i§lerini sana devrederim,, dedi. Ona 

mutena hediyeler ve on binlerle altun sikke verdi. Ayrica da, 

Kazvin §ehrinde kendisine daha on bin altin verilmesini 

emreden bir vesikayi Nevruza teslim ederek onu serbest 

birakti. Nevruz, Gazan in yanina dondiigii zaman, her 

ikisi de Nevruz’un gidip kendisini Baydu’nun eline teslim 

etmekle ne kadar ihtiyatsizca hareket etmi§ oldugunu ve 

Baydu nun onu eline ge?irmi§ken sag birakmi§ olmakla ne 

kadar saf davranmi$ oldugunu dii§iinerek kendilerini hayretten 
alamiyorlardi. 

Bu andan itibaren asker toplamiya ve harp hazirliklari 

yapmiya ba§ladilar. Ordularin idaresi ve her taraftan asker 

toplanmasi i§ini Neviuz oizzat iizerine aldi. Gazan\ bir ka£ 

ki§i ile birlikte avlanmak iizere Mazenderan daglarina, toplan- 

mi§ olan orduyu da ba$ka bir mintakaya gonderdi. Kendisi 

de ailesi ile beraber diger bir yerde kaldi. Baydu’nun zihni 

kari§mi§ti. Gazan' la Nevruzun nerede bulunduklanni, ne 

ile me§gul olduklarim ve harbetmek niyctinde olup olmadik- 

larini ogrenmek istiyordu. Onlarin yanina elgiler gonderdi ve 

onlar hakkinda gizliden gizliye malumat toplamiya gah§ti. 

Baydu’nun elgileri Gazan 1 gormek ve onunla yiiz yiize 

konu§mak istedikleri zaman, Nevruz onlara §unlan soy- 

liiyordu: “Hig bir §eyden anlamiyan ve hig bir §ey bilmi- 

yen tecriibesiz bir delikanh ile gorii§mekten ne q\kar? O 

§imdi daglarda ve tepelerde dola§iyor. Avlanmaktan ba§ka bir 

§eyden hazetmiyor. Eger onu gormeniz muhakkak surette lazimsa, 

sizin yaniniza adam katayim, sizi onun yanina gotursiin... 

Elgiler bu adamlarla birlikte goi yolundan gittiler. Bunlar 
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dogru yoldan ayrildilar ve yollarmi §a§irarak §ehir §ehir ve 

koy koy dola§tilar. 

Bu suretle Gazan in yanina gitmek igin bir gok gun sar- 

fediliyordu. Gazan da bunlari goriir gormez onlara §ikayetle- 

rini soyledi. “Hani Bay da nun buna verdigi sozler ? Ordugah- 

lar ve kadinlar, babamin cariyeleri ? Bunlari bana gonderecek, 

ben de kendi yerime donecektim. Eger sozlerinden donuvorsa 

bana soylesin de ben de bo§una beklemiyeyim. Horasan’a do- 

neyim,, diyordu. Bu elgiler Baydu nun yanina dondiikleri za- 

man onun §uphelerinin yerinde olmadigini soyliiyorlar ve ye- 

min ederek §unlari anlatiyorlardi: “Hig asker toplulugu yok. 

Gazan harbetmek istemiyor. Kendi yerine donmek igin senin 

vadettigin §eyleri kendisine gondermeni bekliyor,,. 

Baydu safhk gosterdi ve Gazan & soz verdiginden de 

fazla hediye gondermeye karar verdi. Fakat yaninda bulunan 

bazi kurnaz kimseler onu caydirdilar. “O sana hiyanet etmek 

niyetindedir. Sana kar§i samimi hareket etmiyor. Onun aerdi 

babasinin ordularini elde etmek degil, belki onlara sahip ol- 

mak suretiyle sana iistun duruma gelerek sana saldirmaktir. O 

senin elinden binlerce yerli ve yabanci tebaayi, senin atlanni 

ve mulkiinu aimak istiyor,, dediler. 

Gazan, Baydu ya yeniden miiracaatta bulundu. “Bana 

acele olarak ordu gonder. Ceyhun kiyilarinda bulunan dogu- 

daki dii§manlar Horasan’a hiicum etmek tasavvurundadirlar. 

Bu mintakada bir $ok ayaklanmalar oluyor,, diye haber gon- 

derdi. Baydu nun yaninda bulunan tecriibeii ve kurnaz kim¬ 

seler bu kagamakli sozlerin ve tekliflerin manasi iizerinde §iip- 

heli bir §ekilde dii§unduler. Tekiifinin yerine getirilmedigini 

goren Gazan, Baydu ya yeniden §oyle haber saldi: “Ordu 

gondermene liizum kalmami§tir, kimseyi yollama,,, Gazan bu 

suretle Baydu nun $iiphelerini yersizmi§ gibi gosterdi. 

Bunun (izerine Baydu biraz ferahladi ve hayallerini ha- 

kikat farzederek, kendisini kiigiik bir ^ocuk gibi bu hile ve 

ve yalanlarla avuttu. Miicadeie, kavga ve sava§ fikirierini ken- 

dinden uzakla§tirdi ve yalniz iyi bir hayat siirmekle ve igmekle 

vakit gegirmiye ba§ladi. Kendisi a§iri zevk ve sefaya du§kiin 

degildi, kanlarindan ba§ka kadinlara hig bir zaman gonlunii 

kaptirmazdi. Selefi gibi §ehvet hislerini gayri tabii cinsi te- 
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maslarla tatmin etmek temayiiliinde degildi. Her zaman tem- 

kinli ve anlayi§li bir §ekilde hareket eder, oviilmiye deger bir 

algak goniilliiliik gosterirdi. Yiiksek mevki sahibi kimseleri, 

ilim adamlanni, rahipleri ve zahidleri, hangi akidede olurlarsa 

olsunlar, huzuruna kabul eder ve bunlara kar§i hiirmet goste- 

rirdi. Hediyelerle taltif etmek ve hil’at vermek adetinde idi. 

Abakamn karisi ve Bizans kirahnin kizi Despoena (?)! 

ile uzun yillar siiren tani§ikhgi dolayisiyle, hiristiyanlara kar§i 

iyi muamele etmiye miitemayildi. Bir kag senelik bir zaman 

igin ordusu ile birlikte seyyar bir kilise ve bir ganci~ bulun- 

durmu§tu. bundan ba§ka, kendisi agikca hiristiyan olarak ilan 

ederdi. 

Diger taraftan, bu gagda Mogol'larin gerek asilzade si- 

mh, gerek halk, tamamen musliimanligi kabul etmi§, siinnet 

olmu§ ve abdest almayi, namaz kilmayi ve diger musliiman 

adetlerini ogrenmi§ bulunuyorlardi. Bu sebeple onlan memnun 

etmek igin, Baydu §ahsen musliimanligi kabul etti, yani miis- 

liiman oldu ve bu hareketi biitiin Mo go l asilleri tarafindan 

buyuk sevingle kar§ilandi. Bununla beraber, hiristi>anlarla ara- 

sindaki siki miinasebette bir degi§me olmaai ve hiikumetin idare- 

sinde onlardan ba§kasina itimat etmiye kat’iyyen riza gostermedi. 

l§te bu sebepten dolayi iki engelle kar§ila§miya ba§ladi. Hiristi¬ 

yanlara “Ben hiristiyanim,, der ve boynuna bir hag asardi. Miis- 

liimanlara da musliiman oldugunu isbat ederdi; fakat abdest ve 

oruglari hig bir zaman ogrenmi§ degildi. Miisliiman dininin ileri 

gelenleri kendi yaninda bulunduklan zaman, Baydu oglunu 

onlarla birlikte namaz kilmaga gonderir, bu suretle onlari tes- 

kin eder ve ofkelerini yati§tirirdi. Fakat hiristiyanlara miitema- 

yil oldugu ve onlara itimat ettigi Araplardan gizli kalmazdi. O, 

takriben be§ aylik bir zaman igin, hiikumetini bu iki zit siya- 

setle iade etmi§tir. 

Kilikya'nm dindar, adil ve diiriist kirali ( Ikinci? ) Hi- 

tam, Baydu nun galebe ettigini, Mogol tahtini kendisi igin 

temin etmi§ oldugunu ve hiristiyanlarin dostu olup ba§ka din- 

lerden fazla hiristiyanliga miitemayil oldugunu i§itince, onunla 

1 Bu, Mihail Pal aeologos’un kizi Maria'dir. 
2 Metinde, tan nan «tahtayi 9alan» ifadesi kullani 1 ini§11r. Bu tahta 

(jan yerine kullanilmakta idi. 



656 ABU'L - FARAC TARIHi 

§ahsen g6rii§mek, ona hiirmetlerini sunmak ve aralarindaki bazi 

meseleleri saglam bir esasa bagliyarak halletmek isledi. Bu seya- 

hat igin kendi memleketini terkettikten sonra iki aya yakin bir 

yolculuktan sonra Siankuh civarina vasil oldu. Bu sirada Nev- 

ruz da, Baydu’yu esir aimak maksadiyle topladigi ordunun 

ba§inda $ihakuk civarina gelmi§ bulunuyordu. 

B ay du bu sirada kendi i§leri ile pek me§gul bir vaziyette 

oldugundan Ermeni kirali (ikinci) Hit am a bir elgi gondererek,, 

Geri don ve orada bekle. Ben harplerimi bitirip ordugaha do- 

niince adam gonderip seni tekrar gagiririm,, diye haber yolladi. 

Hi t a m da bu §ekilde hareket etti ve M e r a g a’da on gun kadar 

kaldi. Bu sirada Baydu, buyiik kumandan Nevruz tarafindan 

hezimete ugratildi ve kagmiya ba§ladi. Hanlar ham Gazan da 

gelerek Diahhur kan civarindaki Telia Auk am a mev-. 

kiinde konakladi. H i t a m derhal hazirlanarak onu ziya- 

rete gitti ve ona biiyuk hediyeler verdi. Hanlar ham ona 

“ Sen bizi degil B a y d u' yu ziyarete geldin „ dedi. Hi- 

t d m d a §oyle cevab verdi ; "Ben CengizHan ’mn butiin 

ahfadma ubudiyet gostermekle miikellefim. Tahtta kim oturu- 

yorsa ihtiramlanmi ona arza geldim,,. Bunun uzerine Hanlar ham 

ona £ok iyi muamele etti ve ona kiral elbisesi giydirdi. Onu 

tamdigim gosterir bir belgenin tanzimi ve butiin isteklerinin 
yerine getirilmesi igin emir verdi. 

Bir miiddet once biitiin kiliselerin tahrip edilmesi hususunda 

Gazan ’dan bir emir sadir olmu§tu. Kiliselerin Allahin evleri 

ve ibadet yerleri olmalarim sebep gostererek Hitam bunlann 

tahrip edilmemelerini Hanlar hammndan rica etti. Hanlar ham bu¬ 

nun uzerine, tahrip edilmemelerini emretti. Kiliselere katiyyen do- 

kunulmamasim, yalmz putperest mabetlerinin ortadan kaldirilma- 

sim ve bu binalann bundan boyle Araplar i^in cami ve med- 

rese olarak kullamlmasim emreden bir ferman gikararak bunu 

bir elgiye verdi. Bu suretle bu mutekit kiral sayesinde bir 90k 

kiliseler tahripten kurtuldu. Kendisi kamptan kalp huzuru ve 

seving iginde ayrildi. ordugahtan aynh§i Yunanlilarin bin alti 

yiiz yedi yih ekim ayimn dokuzuna, yani haftamn ilk giinune 
rastlar ( M. 1295 ? ). 

N e v r u zy kumandasindaki ordulann B ay d u’ya hiicumu 

ani oldu. Bu baskin Kunguraulan mevkiinde yapildi. 
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Bay du, Hanlar ham Gazan' a kar§i bir saat bile mukavemet 

edemedi ve ona kar§i muntazam bir harp yapamadi. Bin alti 

yiiz alti yill eyliil ayimn yirmi be§inci (veya yirmi dordiincii) 

giinii (M. 1295), pek kisa suren bir kar§ila§madan sonra derhal 

arkasim donerek ka$miya ba§ladi. Nevruz, Bayduyn takibe 

koyuldu ve ona yeti§erek oniinii kesti. Yunanlilarin bin alti yiiz 

yedi yih ekim ayimn dokuzunda ve haftamn be§inci giiniinde 

(M. 1296) Bay du ’yu oldiirdii. Bundan sonra, hiristiyan ve 

putperest kiliselerinin ve havralarin yikilmasim, putperest pa- 

pazlara ve yiiksek rutbeli hiristiyan papazlarina hakaretle mu- 

amele edilmesini ve onlardan vergi ahnmasim emretti Hiristi- 

yanlarin bellerine ku§ak sarmadan Yahudilerin de ba§larinda 

hususi bir i§aret bulunmadan sokaga ^lkmalarim yasak etti. 

Bu giinlerde yabancilar T ebrizt ellerini uzattilar ve 

oradaki kiliseleri tahrip ederek biitiin diinya hiristiyanlari 

arasinda teessiire sebep oldular. Hiristiyanlarin bu munase- 

betle hususiyle Bagdad’da maruz kaldiklan mezalimi, nekbeti, 

istihzayi ve hakareti tasvir etmek imkansizdir. Soylendigine 

gore, hiristiyanlar sokaga ve gar§iya gikamaz oldular. Arap- 

lardan tefrik edilemedikleri ve hiristiyan olduklanni anlamak 

giig oldugu igin, yalmz kadinlar evlerinden gikabiliyorlar ve 

ali§ veri§ yapabiliyorlardi. Fakat bunlardan hiristiyan olduk- 

lari anla§ilanlara da hakaret edilmi§, dayak atilmi§, bunlar 

tokatlanmi§ ve maskara edilmi§tir. Biitiin bu mintakalardaki 

hiristiyanlar bu §ekilde eza ve cefaya maruz birakilmi§ ; fakat 

Allah bunlara kar§i kayitsiz kalmi§tir demlmemesi icabeder. 

Hiristiyanlar bu §ekilde hirpalanirken ve hakkaniyet dii§man- 

lari onlara hakaret ederken, kendilerine istihza ile §oyle soy- 

leniyordu : ‘Allahimz nerede P „ Bu mezalim yalmz halkimiza 

(Hiristiyanlara) tevcih edilmi§ de degildi. Yahudiler de aym 

muamelelere maruzdu. Putperest papazlara da kat kat daha 

§iddetli zulumler ve i§kenceler yapildi. Halbuki o zamana 

kadar Mogol kirallari bunlari buyiik §eref mevkilerine yiikselt- 

mi§lerdi. O kadar ki, hazinedeki paramn yarisi bunlara veril- 

mi§ ve altun ve giimii§ putlarin yapilmasi igin sarf (?) edil- 

mi§ti. Maruz kaldiklari bu mezalim iizerine putperest papazlarin 
birgogu miisliiman oldular. 

Abul-Farac Tarihi F. 42 
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Bunlari miiteakiben hanlar ham butiin mintakalar igin yarlik- 

lar gikardi ve kiiiseleri tahrip ve manastirlari yagma igin her 

mintakaya ve her §ehire Mogol habercileri gonderildi. Bu ha¬ 

berciler, hiristiyanlarm kendilerine her turlu hizmete amade ol- 

duklari ve hediyeler verdikleri yerlerde daha miilayim davran- 

dilar. Arbela §ehrinde olup bitenlere bakilirsa, bunlar kilise 

tahribinden fazla para toplamak derdinde idiler. Bu i§lere me* 

mur edilenler bu §ehire geldikleri zaman yirmi gun kadar bir 

zaman igin hig bir §ey yapmiyarak beklediler ve kiliselerine 

dokunulmamasi igin hiristiyanlarm gelip kendilerine hediyeler 

vereceklerini limit ettiier. Fakat boyle bir §ey yapan olmadi. 

Buradaki inetropolit, kiiiselerinin masraflarini kar§ilayamiyor, 

kiliselerin bakimini iizerine aimak isteyen ba§ka kimse de bu- 

lunmuyordu. Herkes kendi evinin idaresi ile me§guldu. Vazi- 

yet boyle oiunca, memurlar putperestlere firsat verdiler, bun¬ 

lar da oradaki iig muhte§em ve nefis kiliseyi ta§ ta§ lizerinde 

birakmamak iizere yiktilar. Bu olaylariri tarihi aym yilin ka- 

sim ayinin yirmi sekizine ve haftanin dordiincii giiniine rastlar. 

Arbi l (Arbela)’in akibetini i§itince /Wrcozm’hlar tela§a dii§- 

tiiler ve pek fazla korktular. Mogol asilzade ve subaylari M u- 

sul mmtakasina ge^ince, mukaddes kiliselerin bakim ve muhafa- 

zasina kar§i ilgi gosteren bazi hayir sahipleri onlara giderek 

kendilerine kulliyetli miktarda altin verdiler. Fakat bunlann 

maddi big bir servetleri buiunmadigi igin kiliselerdeki e§yaya 

el koymu§iardi. Aimadiklari tek hag. tasvir, buhurdanlik, altin 

kakmali incil kalmadi. Bunlar da ka.fi gelmeyince §ehir ve koy- 

lerdeki hiristiyanlardan para topladilar. Bu suretle toplanan 

para on be§ bin dinara yakindi. i§te bu para ile kiliselerini 

tahripten kurtardilar ve hiristiyanlarm haracim odemi§ oldular. 

Allahin yardimi ile tek bir kiliseye bile zarar gelmedi. 

Bu giinlerde Avirataye adli bir Mogol kabilesi Mar Mat- 

tai manastin civarinda ki§lamakta idiler. Bunlarin Ffanlar ham 

hakkinda bir §ikayetleri vardi. Diger taraftan Hanlar ham nez- 

dinden bunlara bazi haberciler geldi. Bu haberciler bunlara kuf- 

rediyor ve bunlari tehdit ediyorlardi. Qunkii B a y d u’nun 

hiikiim siirdugii giinlerde bu Avirataye kabilesi bazi Tiirk- 

menlere saldirmi§ ve bunlardan pek gok koyun, inek, at, 

aygir, katir ve deve igtinam etmi§ti. Baydu’nun hukiimdarligi 
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sona erip Gazan tahta oturunca, Turkmenlerin kendilerinden 

zorla ahnmi§ olan biitiin bu §eyleri Avirataye’den geri almalari 

ve itaat etmiyerek kar§i gelenlerin oliim cezasina garpilmasi 

i?in bir emir gikti. Bu mallarm pek gogu mahvolmu§ bulundu- 

gundan ve Avirataye kabilesinin elinde hig bir §ey kalmami§ 

oldugundan, bunlar buyuk me§akkatler gektiler ve elgilerle 

Turkmenler tarafindan pek fena muameleiere maruz kaldilar. 

Sonunda bunlar elgilerin ve Turkmenlerin uzerine saldirarak 

onlari oldiirdiiler. Ailelerini ve yanlarina alabildikleri her §eyi 

de alarak, on bin ki§ilik asker ve muharipten mute§ekkil bir 

kuvvet halinde Suriye ye kagtilar. Bu hadiseler Yunan tak- 

viminin bin alti yiiz yedinci yilinin aralik ayinin yirmi do- 

kuzuncu (veya on dokuzuncu), yani haftanm uguncu gunune 
rastlar (M. 1296). 

Bu yil iginde Suriye nin zalim yagmacilarindan bir teki 

bile bu Dogu mintakalarina gelmemi§tir. giinku mazlumlarm 

kani ve fakirlerin figani Allah tarafindan gorulmii§ ve duyul- 

mu§tu. Qaglara nezaret eden adalet bu zalimlerin aleyhine 

donmii§ ve onlarin memleketine ve hususile Mi sir' a anz olan 

kitlik ve salginlar yolile onlarin ba§ina felaket getirmi§tir. 

I skenderiye nin tamamen bo§ ve issiz hale geldigi soyleni- 

yor. Bu hikayeler bize itimada deg-er ve kat’I bir §ekilde 

intikal etmemi§ olduklanndan, halktan i§ittigimiz bu rivayetler 

iizerinde tafsilat vermiyecegiz. Fakat buralarda kitlik ve salgin 

bulundugundan §iiphe edilemez. Mamafih bunun §ekli, yeri ve 
zamani hakkinda §imdilik katT bilgimiz yoktur. 

Yunanlilann1 bin alti yiiz sekizinci yilinda (M. 1297), 
Haziran ayinin ilk yirmi gunii lginde ve haftanm ikinci gunii 

sabahleyin, Jajanin oglu diye tamnan Alaeddin Amid 

§ehrini zaptetti. Maiyetinde, Suriye memleketlerinden toplanmi§ 

kuvvetli bii Arap ordusu bulunuyordu. Bu hadise uzerine Amid 

sert bir esaret hayati ya§amiya ba§ladi. On iki bin ki§i esir 

alindi ve bir gok dinar (niristiyan) larin canina kiyildi. §ehir- 

deki aziz Mar Gregory ilk once dovuldii, sonra oldiiruldii. 

§ehirdeki biiyiik Meryem Ana Kilisesi’ni yagma etmek cesareti 

1 Bu paragraf yalmz Oxford Codex (Bod!. I) ’inde mevcuttur. 
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gosterildi ve sonra da bu kilise ate§e verildi. Bu kilisenin bi- 

nalan yikildi ve harikulade bir giizellikte olan methal kismi ve 

sutunlari tahrip edildi. Yangin o kadar §iddetli idi ki kiliseden 

bir yigin ta§taa ba§ka bir §ey kalmadi. Ate§ ve duman izleri 

ancak bir ay sonra tamamen kayboldu. Biitiin bu hadiselerin 

sebebi Amid halkinm Mar din emiri Melik iis-Sdlih'e 

kar§i isyan etmi§ olmalari idi. Yukarida bahsi ge^en §ahsin 

Suriye’ye gelmesini isteyen de bu emir olmu§tu. Bu adam, em- 

rinde takriben on iki bin suvariden miite§ekkil bir kuvvetle 

geldi. §ehirde Alemiiddin adinda bir emir vardi. Bu emir, 

kimseye sezdirmeden §ehrin kapilarmi bunlara agti ve onlan 

i?eri aldi. Kendisi de Mardin emirine gitti. Bunlar §ehir iizerin- 

de hakimiyetlerini tesis ettiler ve onu birlikte tahrip ettiler. Ka- 

risi ve ^ocuklari ile birlikte uyumakta olan bir adamin yanina 

geldiler ve bunlan derhal uyandirarak erkegi oldiirdiiler ve 
kadin ile gocuklan esir aldilar. 
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Bar Sawma manastiri, 19, 35, 

573. 
B a r t e I i, Bk. Bartelli, 579. 
B a r t e 1 1 i, Bk. Barteli, 21, 24, 25, 

28, 504, 579. 619. 

Barzaman, 388. 
B a’s ii bade’l-mevt mabedi, 

279, 294. 
Basra, 175, 190, 194,219, 229.240, 

246, 279, 285, 358, 362, 63’. 
Basra korfezi, Bk. Biiyiik deniz, 

259. 

Basra korfezi, Bk. Iran denizi, 
279. 

Basra nehri, 241. 
B a § a r manastiri, 237. 

B a § n a v a kiirtleri, 380. 
B a t k anya manastiri, Bk. Bet 

Zabar, 376. 

Batlamyaslar, 119. 
B a t n a n, 153. 

Ba’uth manastiri, 633. 
B a v a z i h, 527. 
B a w a z i g h, Bk. Bet Vazik, 360. 
B a w i n n a, Bk. Winna, 121. 
B a y § a m, 497, 498. 
B e d 1 i s, 572. 
B e 1 a k e r n e, 243. 
B e 1 h, 294, 376. 
B e 1 h nehri, 212. 
B e I k a, 195. 

Belus, Bk. Bilos, 80. 

Bergamus, Bk. Bergama, 128. 
Berlin, 9, 40, 41. 
Beroea, 42, 110, 167. 

Berut, 154, 270, 444, 447, 462, 
469. 

Bet Abdahar, 390. 

Bet A r b a y a, 163, 485, 506, 628. 

Bet A k r e, 24. 

Bet A § i k a, 579. 

Bet Ba 1 a § kalesi, 217. 

Bet B «i 1 a, 353. 

Bet Daniel kilisesi, 17. 
Bet Edhrai dagi, 57. 

Bet Gavze, 543. 

Bet Gubbe Manastiri, 56. 
Bet Gumaya, 203. 
Bet Ha I at, 487. 
Bet Hawran, 89. 
Bethel, 89. 

Bet Hesne, 353, 386, 388. 
Bet K a d d i § e, 10. 
Bet Kenaye, 353. 
Bet K u d i d h a, 24. 
Bet L a h m, 119, 120. 
Bet M a n i u n, 619. 

Bet N a 1 h r i n , 15, 16, 42, 126, 129, 
132, 134, 148, 153, 177, 188, 
195, 201, 232, 333, 360, 409, 
417, 428, 430, 440, 486, 490, 
501, 504, 508, 529, 535, 537, 
541, 570, 573, 622. 

B e t N a h r i n ki 1 i s e s i , 22. 

Bet Nuhahra, 24. 

Bet Rhomaye, 475, 638, 639. 

Bet R oman manastiri, 20. 

Bet R i § e, 619. 

Bet Sasan Ermenileri, 418. 
Bet Sahraya, 504, 581, 626. 

Bet Saitha, Erbil koylerinden, 
18. 

Bet Sayyede, 632. 
Bet T a h § a r, 20 
Bet T a k § u r, 595. 
Bet Togarme, 292. 
Bet Toman, 422. 
Bet Zabiraye, 213. 
Bet Yaktan, 77. 

Bet Zabar manastiri, 376. 
Bet Vazik, 309, 360. 
Bet Vazik nehri, 437. 
Beyaz Septe, 595. 

Bezkin manastiri, 57, 58, 59. 
Biblos, Bk. Cebel, 254, 270. 
Bhahkurtos, 72. 

Bhari polis, 161 • 
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B h i n a n, Bk. Vienne, 120 
B i 1 o s, Bk. Belus, 80. 

Bir a, 388, 573, 591, 612. 

B i r a kalesi, 380, 574, 596, 608. 

Biraderler, Bk. Frerler, 606, 
B i r o a, 533, 604. 
B i § b a I i k. 496. 

B i t h y n e a, 94. 
B i t i n i a, 138, 564. 
B i z a h, Bk. Genzah, 498. 

B i z a n s, Bk. Roma, 75, 133, 134. 
Bizansli Grekler, Bk. Rumlar, 

85. 
B i z a n s 1 i 1 a r, Bk. Rornalilar, 10 

n 2, 68, 73, 96. 
’Bliha, 151. 
B o j a y a 1 a r, 233. 
Bombay, 63. 
Bonn, 9. 

Borim manastiri, 217, 
Bosporos, 138. 
B o 7 a n t i a, 96. 

B r i e n n e, 499. 
B r i h a da^i. 504. 
Britanya Miizesi, 5. 7. 
Brutonia, 132. 

Buhara, 201, 282,294,308,325, 
470, 481, 496, 505, 512. 

B u 1 a, 357, 358. 
B u 1 g a r . 403, 432. 
B u 1 gr a r 1 a r ve B u l gr a r i s tan, 

75, 165, 166, 190, 193, 207, 
212, 213, 221. 243, 287, 403, 
526, 531, 532, 552, 

B u r g a n z i s, 144. 
B u r s a. 182. 
B u § a z z e, 485. 
B u z a a kales !, 421 . • 

B u z a i a kale si, 374. 
B ii y ii k Asya , no. 
B 

• • 

u y ii k A n t a k v a. 588. 
B ii 1 b e y s, 275, 462, 407, 468. 
Biiyiik Deniz, Bk. Basra korfezi 

259, 627, 639, 640. 

Biiyiik Ermenistan, 573, 602, 
939. 

Biiyiik Kapi, 543. 
B iiyiik Kilise, 425, 571. 
Biiyiik Sam an koyii, 359. 

c 

C a b a k, 78. 
Caber kale s i, 333, 348, 381. 

382, 406. 574. 

C a 1 a c b, Bk. Kaby a, 75. 
Calonicus, Bk. R a k k a, 23, 

164, 143, 164. 195, 195, 196, 
201, 205, 206, 209, 912, 214, 
215, 216. 217, 219, 220, 246, 
256, 330, 347, 348, 362. 

Cappadok y a* 42, 75. 
Capitolium, 129. 
C a v § a n d a £ i, 419. 
C e b e 1, Bk. G o b a 1 a, 270. 

Cebele, 235, 448, 509. 
C e b e 1 J u r, 459, 472, 507. 

Cefer kalesi, 468. 

Celaliiddin Turanhane- 
d a n i, 606. 

Celil, 138, 154, 168, 185. 

Cenevizliler. 250, 567. 

Cenovali Franklar, #50. 

C e r m a n y a, Bk. Almanya, 455. 
Cermenler, 132, 531. 

C e s s u n i a, Bk. Ki§um, 205. 
C e y h a n, 331, 356, 374. 

Ceyhan nehri, 293, 326, 550, 
505, 513, 514, 515, 516, 527, 
559, 618, 

C e z i r e, 18. 199, 212, 347, 357, 
360, 487, 492, 558, 581, 582, 
583, 584, 589, 609. 

Cezire emiri, 471, 485. 

Chalcedon, 56, 193, 194, 

Chreronesus, 95. 

Cirbid, Bk. Garbia, 440. 

C i r c e s i u m, Bk. Osrohoena, 287, 
232, 428, 573. 

Circeseum, Bk. Karkison, 112. 
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C 

C la u d i a, Bk. Klaudia, 23, 199, 
591. 

Claudia d a gi, 390. 
Constantinople, 96. 
Ctesiphon, 22, 137, 177, 200. 

C u m 1 i n, 473. 
Curcaniye, 513. 
C y z i c u s, Bk. Kuzikos, 94. 
Cyriacus o ^ u I 1 a r l, 303. 

g 
Q a h a r s i n, Bk. Musul, 580. 
Qin ve Q i n 1 i l e r, 1, 21, 219, 

282. 470, 475, 476, 477, 480, 
526, 530, 554, 577. 578. 

Q 6 1 Araplari, 619. 

D 

Dababa kales i, 599. 

D a i r a, 273. 
Daira Karira manastiri, 

543. 
Daira Suma k t a, 356. 
Daira Yametha, 388. 
Dakasb ar, 129. 
D a k u k a, 248, 2/7, 279, 527. 

Daluk, 259. 
Damascus, Bk. Darmasuk, 78 

D a m g a n, 293. 
D a m § a n, 347. 
Dan, 89. 
Dani§mend o g u liar., 331, 

360, 393, 402, 406, 410, 418, 
421, 424. 

Dara, 151, 156, 166-7, 178, 230, 
388, 393, 430, 435, 507. 

D a r m a o i a, 532. 
Darmasuk, Bk. Damascus, 78. 
D a r u m, 461. 
D a s t a n i a, Bk. Dudastana, 138. 
D a v a 1 u, 392, 560. 
Davud kales i, 333, 391. 
D a v i n, 401. 

D e h r i I e r, 88 n 3. 
D e m i r k 6 p r u, 434. 
D e p o, Bk. Hoa, 562. 
D e p §e nehri, 582. 

D e r b i s a g, 449. 
D e y 1 e m 1 i 1 e r, 269, 273, 306, 

307, 308. 
D e y I e tn d a g l, 259. 
Deyr S e m a n, 401. 
Dicle nehri, 2, 54, 76, 102, 

137, 150, 177, 200, 223, 225, 

236, 255, 256, 265, 270, 288, 
300. 307, 317, 358, 364, 381, 

389, 395, 411, 494, 503, 507, 
521, 539, 558. 559, 568, 588, 

603, 620, 928, 632. 
D i 1 a m, Bk. Dilum, 200. 
D i 1 u m, Bk. Dilam, 200. 
Dim y at, 350,428,493,499,501, 

502, 510, 550, 551. 552. 
Dinieper nehri, Bk. Dunbir, 

165. 
Diyarbakir, Bk. Amid, 54, 525, 

630. 
D i y a r-i Rum, 475, 500, 545, 546. 

D i § Hindistan, 296. 

D i § S u r i y e, 420. 
Dodastana, Bk. Dastania, 138. 

D o g o d a p, 366. 
Domninaya, 557. 

Don B o y u, 85. 
Dona nehri, Bk. Tanis, 165. 

D o vin, 401 nl. 
Dunbir nehri, Bk. Dinieper, 

165. 
Dunbis nehri, Bk. Tibris, 133, 

134. 
Dukia kales i, 324, 599. 
D u n a i s e r, 471, 498, 507. 
D u n k u l a, 416. 

E 

E b r a, 566. 
Ebrim kales i, 416. 
Ebu Emran hanedani, 337. 
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E b u i m r a n o g u 1 lari , 273. 

Ed c s s a, Bk. Urfa, 23, 36 n 1, , 71, 
75, 110, 120, 126, 125 >, 137, 153, 

164, 166, 167, 171, 175, 176, 

178, 189, 196, 203, 205. 206, 

212, 213, 215, 216, 256, 263, 

264, 289, 290, 291, 296, 318, 

320, 323, 329. 331, 333, 334, 

343, 351. 352, 353, 354, 356, 

358, 363, 366, 375, 378, 380, 

383, 384, 417, 429, 435, 459, 

467, 472, 473, 474, 476, 486, 

523, 524, 525, 534, 535, 537, 
544, 573. 

Ed e s s a Ilia r, 446 i. 

Ed i r n e, 165, 255, 385. 

Ed o m, Bk. Adorn, 79, 92. 

Ed o m 1 u l a r, 91-2, 93. 

Ef e s, 87 , 130, , 204. 
Ekrud kales i, 584. 
Elam, 202, 210. 
E 1 b i s t a n, 356, 374, 402. 
Elpef dagi, 10. 

E m b o 1 o s, Bk. Ampolon, 142. 

E m esa, 103, 151, 163, 197, 205, 
232, 247, 258, 266, 269, 275, 
340, 343, 360, 362, 389, 393, 
397, 401, 410, 419, 420, 430, 
437, 438, 468, 474, 491, 509, 
523, 550, 574, 579, 607. 

Emesalilar, 343. 

E m m a u s, Bk. Nikopolis, 129. 
Endiiliisliiler, 220. 

Epirus, 110. 

Erbil, 18, 78, 34 5 , 3 47 , 360, 405, 
484, 503, 504, 506, 507, 533, 
536, 538, 570, 579, 581, 583, 
584, 588, 596, 598, 606, 6i9, 
630, 631, 632, 634. 

Erbil emirligi, 503, 504, 507, 

570. 

Erbil Hiristiyanlari, 592. 
Erci§, 487, 490, 491, 595. 
Erdiin, 119, 168, 232, 485. 

Erdiin kales i, 442. 

Erdiin nehri, 352, 424, 441. 
E r e c h, Bk. Arach, 75. 
E r g i §, 274 n 1. 

E r i h a, 91. 
E r k o n i a, Bk. Hurkania, 109. 

E r m o n i, 1. 
Ermeni rahibi, 633. 

Ermeniler ve Ermenis tan, 
16 - 7, 27, 43, 46, 73, 75, 
111, 117, 119, 133, 144, 149, 

150, 151, 153, 155, 158, 161, 
163, 166, 177, 187, 188, 189, 

191, 197, 206, 212, 225, 232, 
263, 265, 274, 301, 312, 314, 

316-318, 324, 325, 330, 33’, 
342, 357, 358, 366, 370, 379, 
383, 384, 386, 391, 392, 394, 

395, 398, 399, 401, 405, 420, 
439, 440, 446, 466, 498, 505, 
508, 540, 511, 533. 536, 539, 

. 541, 545, 586, 587, 589, 590, 

591, 594, 596, 598-600, 603, 
604, 607, 608, 615, 640. 

Ermeniqi f t 9 i 1 e r i, 459. 

Ermeni E § r a f i, 510. 
Erzeniirrum, Bk. Erzurum, 

199, 229, 306, 474, 487, 505, 

539, 541, 562. 
Erzenruin, Bk. Erzurum, 149. 

E r z i n c a n, 303, 525, 527, 541, 544, 
548, 555, 596, 597, 617. 

Erzurum, Bk. Erzenrum—Erzeniir- 
rum, 119. 

Erzurum, Bk. Erzeniirrum, 199, 

229. 
Esan Ogullari, 80. 
Esetha d a g l, 357. 
Eski Siiryani, 71. 

Estagira, 95. 
Estraton kulesi, 119. 
Estros nehri, Bk. Ister, 142. 

E t i 1 e r, 73. 
E t y o p i a, 105. 
E § k i y a I a r magarasi, 497. 

E § n u, 590. 
Eyyuboglu hanedani, 527. 
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F 

Faro, Bk. Pharos, 111. 

F a t i m i 1 e r, 415, 44/. 

Fen ike, 12,74, 113, 181, 186, 362, 
485. 

F e n i k e 1 i 1 e r, 81, 241. 
Fezara kabilesi, 208. 
F i 1 a d e 1 f i a, 484. 

F i l i b e, 385. 
Filip Kayserisi, 552. 

Fi 1 i s t i n, 11 , 74, 75. 79, 84, 95, 

129, 148, 152, 153, 171, 172, 

173, 174, 175, 178, 179, 183, 

212, 232, 242, 291, 333, 390, 

409, 424, 441, 533, 550, 575, 
576, 589, 598. 

Fi 1 i s t i e i 1 i 1 € ; r, 85 • 

Fi n i k e, 134, 153, 154. 

F. rat n e h r i, 2, 3, 9 n 1. 13, 76, 
96, 138. 144, 152, 158 S, 167, 176, 
177, 178, 186, 195, 197, 205, 
223, 225, 288, 305, 320, 329, 
344, 357, 362, 370, 373, 374, 
375, 380, 390, 392, »29, 431, 
434, 435, 530, 534, 535, 537, 
544, 557, 565, 579, 608, 610, 
612, 615, 640. 

F i r a t s e r h i a d d i, 9. 

F 1 a m i n i a, 130. 

F r a n k 1 a r, 94, 339, 340, 341, 342, 
348-363, 365, 366, 370 374- 
378, 383-386, 388-400, 402-408, 
410, 416, 417, 419, 421, 423- 
426, 428, 429, 433, 434, 440- 
448, 450-462, 469, 474, 483- 
485, 491, 497-499, 501, 503, 
509-511, 521, 523, 533, 536, 
545-547, 550, 551, 555, 556, 
594, 627, 631, 632, 639, 640. 

Frank kirallari, 339, 340. 

F r a n s a, Bk. Afranzis, 384. 

Fransa ve Fransizlar, 1, 484. 

Fransa kirallari, 483, 550-552. 

Frengistan, 618. 

F r e n k 1 e r, 14, 49, 85, 325, 336, 
532, 541, 567. 

Frenk tacirleri, 567. 

F r e r 1 e r, 395, 400, 401, 424, 442, 
443, 498, 512, 529, 606. 

F r i k y a, 152, 196. 

Fostat, 178,189, 220, 224, 423. 

G 

Gabala, Bk. Cebel, 119, 270, 359, 
468. 

G a b a r a, 410. 
Gabnupirath kales i, 375. 
Gabdanya, 392. 
G a d u g, 402. 
G a d h a r, 79, 90. 
G a d h i r o n, 73. 
G a d i r a, 75. 

G a g a i oglu manastiri, 313. 
G a g t i, 540 
Gahtay, 564. 

Gal, Bk. Galsine, 120, 132, 133. 
Galatia, 153, 192, 564. 
G a 1 a t y a, 75, 138. 
G a 1 1 a y e I e r, Bk. Gaul, 75. 
G a I 1 a r, 136, 153. 
Gallia 185. 
Gangra, 195. 
Galliler, 111, 131. 
Galsine, Bk. Gal, 120. 

G a 1 u I a, 177. 
G a m a r, 292. 
G a n a b a h, 279, 
G a n z o, 375. 
G a p n a, 342. 
G a r b i a, Bk, Cirbid. 440. 
Garbi Asya, 11, 35, 36, 39, 54. 
G a r b l Q i n, 46. 
Garga. 388. 
Gargar, 23. 353, 356, 357, 358, 

370, 374, 386, 387, 540. 
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G a r g a r kales i. 370. 
Gargumaya, 185. 
Garzin d a g i, Bk. Gerizim, 106. 

Gath, 93. 
Gaul, Bk. Gallayeler, 75, 

Gawsith, 175. 

Gaza, 555. 
Gaza kales i, 266. 
G a z a r t a, 188, 558, 559, 566. 
G a z z e, 291, 461, 524, 578, 

G a z n e, 297, 355. 
G e 1 i b o 1 u, Bk. Kalyopoli, 567. 

G e n i m i, 48. 
Genzah, Bk. Bizah, 498. 
George Kilisesi, 410. 
Gerdkuh kales i, 561. 
Gerizim d a £ i, Bk. Garzim, 106. 
G e r m a n i k, Bk. Mara§, 258. 
Germaniki, Bk. Mara§, 110. 200. 

Germania r, 129. 
G e z a r t e, 635. 
G h a z a r, 89. 
Gibbon, 43. 
Girgasitler, 73. 

Girid, 181, 484. 
Gnostikler, 126. 
Gomel nehri, 57. 
Gotlar, 131, 134, 140. 

Go<;ebeler, Bk. Maaddiler, 301, 
306, 307, 308 309, 361. 

Goksaray, 497. 

G r e k 1 e r, 3. 

G r u p i a, 403. 

G u b b o s, Bk. Gubus, 12, 23, 42. 

Gubos, 12, 317, 357, 392, 563, 

566. 

Gubus, Bk. Gubbos, 12, 357, 557. 
Gubhai Tiirkmanaya, 421. 
Guihat manastiri, 594. 

G u i h a t, 605. 
Gumaya hanedam, 207, 

G u m y a, 23. 
G n n d i § a p u r, 131. 
G u z 1 a r, 292 

G ii r g a n, 200. 
G ii r z a n, 187. 
Giirzanya, 200. 
Gvihat manastiri, 586. 

H 

H a b e §, 13. 
Ha b e $ i s t a n, Bk. Ku§, 153. 
H a b e § I i 1 e r ve Habe§istan, 

233 
Habhshushyatha manasti- 

r i, 581. 
Habig kales i, 548. 
Habura, 151. 232, 300, 439, 492, 

493, 538, 628. 
Habura nehri, 440. 
H a b u r , 346, 347 n 1, 348, 428, 

432, 470. 
Habur nehri, 346. 
Hacer-i Esved, 258, 285. 
Ha i;a gerilenler tepesi, 

451. 
Hades, 229. 
H a d e t h, 205. 
Hadis, 213. 
H a d i s e, 315. 
H a d l t h a, 163. 
H a d i r a, 373 » 

H a i 1 a n, 544. 
H a 1 k a n, 522- 
H a 1 k e d o n y a, 175. 

H a 1 k i d o n , 151, 152, 163, 16*. 
169, 184. 

H a 1 k i d o n y a, 145, 147 r, 167. 

H a 1 k i d o n y 1 i 1 a r, 163, 203, 222, 

266. 

H a k k a r i, 508, 607. 

H a k k a r i k f i 1 e s i, 405, 500, 508. 

H a k k a r i k ii r t 1 e r i, 499. 

H a lam nehi ri, 297. 

H a 1 a t, 274 n 1. 318, 320, 436, 459, 

487-489, 490, 491, 495, 519, 

527, 529, 532, 533, 595. 

Halat kales i, 528. 
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H a 1 a t 1 i 1 a r, 436, 490. 
Hal e p, 11, 12 n 4, 13 - 16, 23, 28, 

42, 84, 153, 176. 20 i, 203, 204, 
215, 258-260, 262-267,274, 275, 
288, 290, 319, 334, 339, 348, 
350-352, 354, 356, 358, 360, 
362, 374, 382, 383, 389, 391, 
397, 398. 400, 401,405, 409-411, 
418-423, 426-435, 438, 448, 449, 
467, 472. 473, 497, 500, 501, 
503, 509, 524,536, 543. 546, 548, 
572, 574, 575, 578, 579, 606, 

612, 613, 616. 

Halep Araplari, 361. 
Halep kales i, 427, 432 - 434, 

544. 

H a 1 e p 1 i 1 e r, 215, 419, 427, 441, 

448, 541. 
Halep Tiirkleri, 361. 

Hama, 297, 350, 360, 362, 383, 397, 
409, 410, 419, 420, 421, 430, 
434, 438, 467, 473, 474, 509, 
521, 523, 525, 529, 574, 600, 

601, 607, 616. 

Hama emirligi. 359, 529. 
H a m a v i n d, 62. 
Ham dan ogullari, 262. 

H a m d u d, 602, 608. 
Hammimata, 537. 

H a m i r a y a, 153. 

H a m m u § h, 255. 

Hananya hanedani, Bk. Ana¬ 

nias, 99. 
H a n a z i d, 374, 376, 530. 
H a n b a 1 i k, Bk. Paikin, 578. 
Hani, 217, 393, 472, 507. 
H a n i k i n, 539. 
H a n z i t, 357. 

Harat-parat kales i, Bk. Har- 
tabut, 358. 

Harbanda, 629. 
Harbizak kales i, 537: 

H a r e z m, 297, 298, 317, 325, 472, 
513, 516. 

Ha r e z m i d i y a r i , 293, 

Ha r e z m 1 i 1 e r, 470, 516, 528, 

529, 530, 533 , 536 -537, 541, 

617. 

Ha r i m, 386, 400-402, 433, 434, 

449, 574. 
H a r o n i a, 260. 

Ha rran, , 14, 23, 74, 78, 79, 129, 

137, 196, 197, 212, 213, 216, 

229, 244, 245, 264, 269, 290, 

291, 318, 329, 354, 356, 362, 

378, 405, 417, 429, 430, 437, 

438, 459, 470. 471, 472, 484, 

489, 507, 525, 534, 535, 537, 

573, 612. 
Harran Araplari, 366. 
Harraniler, 196. 
Haruriye mezhebi, 205. 

Haruta kazasi, 589. 
Hartabert kales i, Bk. Harat- 

parat, 358, 487. 
H a r t a m a, 214, 215. 
H a s a n n a, 563. 
H a s o r, 89. 
Hatka kalesi, 380, 436. 
H a v a r i 1 e r, 166. 
Havaveler, Bk. Hiveli’ler, 73. 

Havrar irmagi, 629. 

H a y f a, 444, 461. 
Haytom kalesi, 389. 
H a z a r, 165. 
H a z a r 1 l 1 a r, 164, 165, 200, 292. 
Hazar denizi, 105, 200. 
Hazar nehri, 186. 
H a b h r o n, 80, 87, 143. 
H e 1 i o p o 1 i s, Bk. Iliospantas, 114. 
Hellas, 3k. Iladha, 75, 105, 139. 
Hel lespontu s, 110. 147. 

Hemedan, 295. 313, 318, 364, 365, 
374, 392, 397, 436 n 2, 467, 
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Maraga, Bk. Meraga. 491. 

Maraga nehri, 296. 
Mar Ahudemeh mabedi, 223. 
Mar Asya manastiri, 564. 
Mar Barbara kilisesi, 524. 
Mar Benham manastiri, 21. 
Mar Ahron manastiri, 491. 

Mar Cassianos kilisesi, 

340. 
Mar Qorc mabedi, 223. 

Mar Cianopolis, 138. 

M a r d e, 2 3- 
Mar Dimet manastiri, 564. 

Mardin, 56, 348, 354. 356, 362, 
430, 440, 470, 471, 475, 507, 

544, 575, 610, 611, 612, 630. 
Mardin emirligi, 410, 489, 507, 

533, 575, 

M a r d i n 1 i 1 e r, 612, 613. 

M a r g a, 557. 
Mar George kilisesi, 216. 
Mar Hananya manastiri, 17, 

380, 409. 
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M a r k a b kales i, 606. 
M a r k i a, 448. 

Mar Mattai manastiri, 7, 10, 
18.21, 54, 57, 59-63, 66, 601, 
620. 

Mar Mattai meyhanesi, 64, 
Mar Mama kilisesi, 135. 
Mar Mama dehlizi, 146. 
M a r a §, Bk. Gcrmaniki, 110, 200, 

229, 248, 258, 330, 331, 333, 
353, 354. 380, 386, 388, 395, 
402, 448, 596. 

M a r u, Bk. Merv, 475. 
Marurut, 2 6. 
Mar Bar Sawma oglu ma¬ 

nastiri, 18, 317, 380, 387, 
410, 510, 547. 

Mar Simeon Styliter ma¬ 
nastiri, 176. 

Mar Simon Manastiri, 154. 

Martoniya, Bk. Taormina, 95. 
Mar Taoma kilisesi, 517. 
Mar Zina manastiri. 494. 
M a s a r a, 358. 

Masara kales i, Bk. Makra, 491, 
504, 537, 564. 

M a s i s t a, Bk. Mopsuestia, 363. 
Masrayat, 465. 
Mattai manastiri, 580. 
Mazenderan, 514, 616. 
M e c u s i 1 e r, 48, 56, 103, 119, 

120, 155. 200, 415. 
M e d a i n, 75 n 3, 78 n 1. 

Medai d a g I a r i, Bk. Medya, 488. 
Mediolanum, 141, 142. 
Medya, Bk. Moria, 73, 109, 200. 

Medya daglari, Bk, Medai, 488. 
Mad dag-j, 616. 
M e d y e, 75. 

M e d I e r, 68, 73, 77, 101, 102. 
M e d y e n, 82. 

M e d y e n 1 i 1 e r, 84. 

Mekke, 172 n 3, 258, 261, 285, 
306, 336, 519, 533. 

Makedonya, 105, 110, 139, 255 
320. 

Makedonyalilar, Bk. Yunanli- 
lar, 73, 109, 111. 

M e 1 a s, 9 n 1. 

M e I i t e n e, Bk. Malatya, 9, 42, 
184. 

Melchisedek, 79. 
Mellah k o y ii, 63. 

M e n b i c, Bk. Mabbugh, 96, 97, 
152, 574. 

Mentis, Bk. Mapos, 80, 275. 

M e r a g a, Bk. Maraga, 3, 4, 19, 
20, 24, 26, 27„ 28, 30, 31, 43, 
45. 47, 369, 491, 576, 593, 602, 
619. 

Meraga kapisi, 375. 
Merda kales i, 167. 

Meryem kilisesi, 191, 216, 410, 
448. 

M e r V, Bk. Maru, 46, 179, 325, 475. 

Mes hani-Meshanita, 307. 
Mesopotomia, 74. 
M e y a t, 390. 

Mezopotamya, Bk. Bet Nakrin, 
56, 60, 126, 129, 130, 148. 

M i a n t i s g 6 1 ii, 165. 

Mihail manastiri, 592. 

Minazgerd, Bk. Malazgerd, 274, 
306, 320, 321, 323, 389, 490. 

M i s i a, 75, 139, 165. 

Mithia, 95. 

Mizan burcu, 438. 

M i s l r I i A r a p 1 a r, 391. 

M i s l r v e M i s i r 1 i 1 a r. 59, 74, 
82, 89, 93, 96-7, 99, 104, 105, 

109, 112, 113, 119, 123, 126, 
130, 132, 138, 143, 145, 153, 
169, 174, 175, 177-8, 182-3, 189, 

195,203,211, 220,222,224,231, 

233,241,261,272,274, 279,282, 
283, 285, 286, 278, 291, 294, 
305, 306, 308, 309, 311, 313, 
314, 319, 325, 328, 340, 341, 
350, 355, 362. 385, 390, 391, 
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394. 398, 401, 409, 414, 418, 

421, 423, 424, 427, 429, 434, 

438, 441. 447, 461, 462, 467, 

468, 481. 476, 478, 485, 491, 

497, 499, 509. 523. 527, 52 , 

533, 535, 538, 541, 550. 552, 

555, 576, 578, 579, 584, 586, 

589, 594, 596, 598, 608, 610, 

613, 615 616, 618-9, 631, 639, 
640. 

s r e n, 423. 

a b, 85. 
g o 1 1 a r, 7 , 4, 10 n 1, 12 , 16, 

21, 36, 45, 49, 50, 60. 61, 201, 

476, 477, 478, 479, 480, 481, 

496, 505, 512, 513-515, 525, 

531, 548, 556, 557, 559, 561, 

8-9, 569, 570, 571, 572, 577, 

580, 582, 583, 585, 592, 595, 

596, 597 598-9, 602, 607-8, 

610, 611, 613, 614, 615, 617, 

621, 622, 624, 626, 627, 628, 

631, 636, 63H, 639. 

* g o 1 i s t a i n, 45, , 49, ! 30, 60 61, 
201, 477, 478, 480, 481, 496, 

505, 512, 513, 514, 515, 556, 
557, 559, 561, 572, 577, 590. 

M o g o 1 Sarayi, Bk. ^ak, 22. 
M o g o 1 s ii 1 a lesi, 640. 
Monotistler, 33, 36, 43. 

Mopsuerena, Bk. Mauprckea, 
136. 

Musnl, 7, 10, 17, 25, 56, 61. 62, 
64, 66, 197, 234, 260 266, 268, 
279, 281, 291, 300, 304, 308- 
311, 313, 3)6, 329, 334, 345 - 
348, 350, 356 - 362, 364, 365, 
366, 372 - 374. 380, 382, 383, 
388, 394, 399, 401, 411, 417-8, 
420, 421, 423, 427 - 4 0, 435- 
437, 440, 467, 470, 474, 485- 
487, 492 - 495, 500, 502, 503, 
506, 507, 558, 559, 564, 579- 
584, 587, 588, 592, 593, 595, 
596, 598, 602,- 606, 608, 611, 

618, 619, 621, 624, 627 - 632, 

634, 635. 
Musul emirligi, 476, 533, 535. 

Musul K l r a 1 1 i g l, 602. 
M u s u 1 1 u 1 a r, 3-»5, 420, 427, 502. 

Musul saltanati, 500. 
Musul yerlileri, 381. 

M u § a h, 292. 
M u § Kalesi, 489-90, 629. 

M ii 11 e k i, 256. 
M u v a z a r, 507. 
Miisliimanlar, Bk. Mahgrayalar, 

1 1, 31, 56, 196, 204, 206, 223, 

276, 288, 305, 505. 
Mygdonya, 135. 
M y s i a, 74. 

N 

Mopsuestia, 190, 209, 264, 374, 

439, 510, 586, 594. 
Moria, Bk. Medya, 109. 
M u a z z a r, 525. 
Muallak Manastiri, 20. 
M u g a n, 617, 624. 
M u h a v e 1, 332. 

Muhul Kapisi, 17, 20. 
M u j a n, 562. 

Mukaddes Dag, 491. 
Mukaddes Mezar, 385. 
Munzir f irkasi, Haris oglu, 

159. 

M u r i n, 114. 

N a b h o 1 o «, Bk. Nablus, 90. 
Nabhuzardan mabedi, 97. 
Nablus, 3k. Nabholos — §amrin, 

90, 119 n2, 444. 

Nabk, 163. 
Nabu Mabedi, 7. 

N a f i a i 1 e s i, 580. 
Namkinank, 531. 

N a p h t a h, Bk. Jephthah, 85. 

N a s r a n a, 242. 
Nasranah, Bk. Nasariah, 211. 
N a s a r i a h, Bk. Nasranah, 241. 
N a s r a n i, 127, 245. 
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N a s i ra, 119, 444, 485. 

N a s t u r i I e r, 5, 1?, 20, 27, 33, 
36, 41, 43, 49, 50, 56, 57, 59, 

61, 64. 65, 211, 216, 228, 248, 
303, 341,367, 591, 592, 628. 

N a v m, 480, 481. 
Nebadisler, Bk Nubyahlar, 224. 

Necm lc a I e 3 i, 438, 473, 474, 475. 
Nedamet d a g i, 266. 

Neon Amblon, Bk. Yeni kapi, 
146 

N e o p o 1 i s, 152. 
N e v § e h i r, 576. 

Nicaea, 127, 134, 195,226,331, 
566. 

N i c o m e d i a, 134, 331, 421. 
N i k e a, Bk. Nieeea, 484. 
Nikomedya, 201. 

N i k o p o 1 i s, Bk. Emmans, 129, 
148. 

Nil n e h r i, 80, 198, 220. 222, 282, 
285. 286,403, 474, 498, 551, 601. 

Nineva •— Ninova, Bk. Kuvun- 
cuk, 7, 15—8, 19, 20, 23—5, 
31, 54-5, 61, 78, 94-5, 102, 
186, 411, 484, 503, 504, 536, 
562, 574, 579, 581, 584, 595, 
608 610, 625. 

N i p i, 566. 

N i s i b, 440, 584. 

Nisi bis, 75, 134, 135, 138, 150, 
151, 156, 159, 166, 230, 256, 260, 
268, 291, 300, 334, 348, 357, 
362, 411, 429, 439, 467, 470, 
484, 492, 493, 502, 503, 506, 
507, 508, 558, 609. 

N i § a p u r, 232, 296,317, 469, 475, 
491, 492. 

N i s i b i §, 432. 

Nuba kapisi, 326* 
N u b y a, Bk. Ku§, 169, 198. 
N u b y a k i r a I I, 416, 417. 

Nubyahlar, Bk. Nebadisler, 224, 
225, 416. 

N u s a y r i I e r, 241, 340. 

Nusayriler, 241. 
N u s a y b i n, 75 n 2, 135, 187, 205. 
N ii m e y r, 291. 
Niimeyir ogullari, 290. 

o 

O g u z 1 a r, 397. 

Orontes nehri, Bk. Asi, 274. 
Ortodoks, 152, 163, 172. 

Osrhoena, Bk. Circesium, 187, 
573. 

O t o k r o 1 a r, 117. 
O t h r a r, 482. 
O t r a r, 496. 

•• 

o 

Omer ogullari, 559. 

Omer ogullari yeri, 381. 

P 

Padana Rubbetta, 203. 
Paflagonya, 110. 
P a i k tepesi, 521. 

P a i k i n, Bk. Hanbalik, 578. 
P a k o d h e I e r, 581. 

Paksimat manastiri, 586, 
594, 605. 

Palmira b bar, 131. 
P a 1 m u r a, Bk. Palmyra-—Tedmur, 

89. 

P a u p y 1 i a, 74. 
Panak Kales i, 381. 
P a u g u r 1 a r, 165. 
P a n n o n i a, 129, 138. 

Papa Horasani, Bk. Baba, 
606. 

P a p e I i o n, 158. 
P a s k a 1 y a, 152. 
P a r s i h, 588. 
P a t a r a, Bk. Petra, 93. 
P a r l i a, 200. 

Partlar, 76, 111, 117, 129, 197. 
Parzaman, 393. 
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Parzaman nehri, 603. 
Pekin, Bk. Hanbalik, 578. 
Peloponez, 208. 
Pergamos, 192. 
P e r e p o I i s, Bk. Ioripos, 109. 
Petra, Bk. Patara, 93. 

Pharaohiteler, 639. 
Pharos, Bk. Pare, 111. 
Phrygia, 75. 

Pi las, 110. 

P i s i d i a, 74, 74. 

Pisos nehri, Bk. Kepi sos, 126. 
P i § a b u r, 628. 

Pizanayalar, 567. 
Pontu S, 94, 95, 131, 195, 331, 

363. 

Pontus denizi, 165, 169, 375. 
P u n t u s, 484. 

Pontus denizi, Bk. Siif denizi, 
497, 577, 631. 

Pontos denizi adalari, 
567. 

Pontus Rumlari, 389. 
Pontus sahili, 385. 
P o t t e 1 e r, 292. 

Practorium, 142. 
Prath nehri, Bk. Firat, 158. 

Procopius kilisesi, 148. 
Prosidio, 390. 
Purumou nehri, 204. 

R 

R a b a n, 331, 342, 353, 388, 425, 
434. 

R a b b a n H ormiza mauasti- 
ri , 66, 605. 

R a p e k a h, 20l, 209, 214, 217. 
Rabsak kales i, 206. 

R a h b u t h, Bk. Rehoboth, 78. 

K a k k a, Bk. K^lonikus, 112, 201, 
nl, 534. 

R a h b u t, 348, 349, 360, 397, 606. 
R a s a n, 78. 

Ras A y n, 144, 166, 187, 303, 

362, 420, 435, 473, 484, 507, 
525. 

R a’s J u m 1 i n, 475. 

Rehoboth, Bk, Rahbuth, 78. 
R e ’s i A y n, Bk. Ri§-Ayne-Ras Ayn, 

78. 

Revan diz kales i, 491. 
Revoki b a h ^e I e r i, 103. 
R e y, 232, 241, 293, 296, 316, 472. 
R i g i n, 155. 

Rihan ^a y in, 467. 

R i n o k a r a, 73. 
Risha' 1 i Abrah am rn a n a s - 

t i r i, 57. 

R i § A y n a, 213. 
R i § - A y n e, Bk. Ras Ayn, 78. 
R i § h Kipa, 213. 

R o d ii s Adas i, 93. 

Rod OS, 112, 151, 181, 192, 484. 
R a k k a, Bk. Calenicus, 23. 

Romaita kales i, 573, 576. 
Roma Papas i, 497, 509. 
R oman, 600. 
Rome, 33. 

Romave Romalilar, Ayrica bk. 
Bizanslilar, 9, 17, 38-9, 43, 54, 
68, 75, 87, 9J, 94. 96, 105, 

111 119, 132, 134-143 144, 146, 
148, 149, 151-155, 156-159, 161- 

167,169-171, 173-179, 181-183, 
185, 187, 188, 190 196, 198-202, 
201-209. 212. 213, 216, 218, 221- 
231, 233, 235, 236, 239, 240, 244, 

246-248, 250, 255, 255, 256, 
258-264, 266 - 268, 270, 271, 

273-277, 280, 287-291, 294-298, 
301, 303-306,316, 319-323, 327- 
331, 339, 346, 353, 361. 

Rufin ogullari, 342. 
Rum, 27, 43. 

R u in a, Bk. Roma, 17. 
Rum d i y a r i, 467, 486, 487, 501, 

523, 528, 534, 535, 537, 543, 

547, 555, 562, 563, 568, 570, 

Abu'l - Faroe Tarihi 46 
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573, 586, 587, 590, 591, 595, 
597-600, 604, 605, 610, 616. 

Rum krai l, 418, 483. 
Rum kale, 603, 604. 
Rum k i 1 i s e s i, 24, 410. 
Rum Patrigi, 446. 

R u m 1 a r, Bk. Bizansli Grekler, 85, 
126, 356, 357, 361, 386, 422, 
458, 463, 466, 483, 484, 488, 
505. 533, 536, 541, 545, 559, 
567, 574, 591, 594. 

Rum saltanati, 573. 
R u s, 532. 

R u s 1 a r, Bk. Islavlar, 301, 531-2. 
R u s a f a y a, 166. 
R u s a f e, 196, 197. 
Rustem, 447. 

S 

Saba, Bk. §ebha, 109. 
Sababarok, 320. 
S a b h a, 232. 
S a b i i 1 e r, 245 n 1. 
S a f a d k a 1 e s i, 619. 
Safed, 449. 
Safi n e h r i, 45. 

Safaris nehri, 204. 

S a h r a, Bk. Yakbu’un Bet’ele dik- 
tigi kaya, 340. 

Said, 416. 

Saidabad, 335. 
Sakai i. 94. 
S a k i z, 75. 

S a k s i n 1 e r, 552. 
Sakutha, 171. 
S a h a p g a y, Bk Seber, 475. 
S a 1 i a, 165. 

S a 1 i k, Bk. Selencia, 78. 
S a 1 i n o s, 94, 95. 

S a I a m o n i, Bk. Salanima, 126. 
S a I a n i m a, Bk. Salomoni, 126. 
S a m a i n g 6 1 ii, 487. 
Samara, 236, 237, 265. 

Samaria. Bk. §amrin, 89, 92, 113, 
119, 434, 525. 

S a m a r i 1 a r, Bk. Shamralilar, 109. 

Samaritliler, 129, 148, 152, 
174, 175. 

S a m a r y a, Bk. §amrin, 115, 474. 
S a m e r i t e n 1 i 1 e r, Bk. Samra- 

yehler, 94. 
S a m h a, 23. 

S a m i r i 1 e r, 69 n 3. 
Samsata, 331. 
Samson, 206. 

Samosata, Bk. Ar§mi§at, 188, 
200, 212, 213, 219, 225, 250, 
259, 353, 354, 388, 459, 518. 

Sa mu sat a, Bk. Ar§mi§at, 384, 
473, 501, 534, 537. 

S a m u s, 475. 

S a m, Bk. Tannis, 319. 
S a n g a r, 400. 

S a nor is, 317. 

Sansanaya dag-], 312. 
Saray kapisi, 543. 

S a r g i s i a m a n a s t l r i, 317. 
S a r h a d, 471-473, 

Sarhad kales i, 468. 
S a r i f e y n, 373. 

Sarmaeyalilar, 75. 

Sarmatyalilar, 129, 134, 
139. 

Sasan ogullari, 130, 177. 
S a t a 1 y a, Bk. Antalya, 488, 534, 

549. 

S a t i k, Bk. Selencin, 75. 

Satraplar, 635. 
Sawma oglu dag, 386. 

Sawma o g 1 n Manastiri, 357, 
540, 591. 

Saya-ad-did, 316. 

Say da, Bk. Sidon, 91, 444, 599. 
Sazlar denizi, 428, 

teg •• * •• 
o 1 u, 285. 

a s t i a, 90, 119, 158, 263, 274, 
301, 341, 342, 345, 376, 377, 
410, 414, 418, 450, 542, 548, 
559, 573, 610. 
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Seber, Bk. Salapgay, 476. 
Sebirina, 619, 
S e i r, B<. §amir, 92. 

Sekuntaron, Bk. Sunkraton, 395. 
Selaheddin hanedani, 466. 
s e I a n i k, 140, 141, 181, 566. 

Selijuklular, S e 1 <; u k o g u 1 - 
Ian, 292, 328, 394, 467, 617. 

S e I u c i a, 18. 

S e 1 e u ci a, 22, 75, 78, 110, 137. 
S e 1 e u c i n, Bk. Satik, 75. 

S e I e n i y y e, 507. 

Selemye kales i, 438. 

Semerkand, 303, 308, 325, 512, 
513, 588. 

S e m n a n, 293. 

S e n a h r i p | i 1 e r, 274. 

S e n a r, Bk. Sennaar, 238, 279, 291, 
S e n ’a r, Bk. §inar, 74, 75, 163. 

Sennaar, Bk. Senar, 238. 

316. 332, 368. 527. 570, 608. 
S e r h a s, 296. 

Sermion, Bk. Sermyon, 131, 132, 
136. 

Seruor, 205, 213, 215, 218, 256, 
290, 318. 406, 473, 475, 525, 
573. 

Serug nehri, 217. 

S e r v a n d, 512, 589. 

Servand kayasi, 586. 

Sezaria, Bk. Kavseriye, 119. 

Severus hanedani, 175, 
Seyhu n, Bk. Zion, 87. 

s h a b a r a k, 291, 374. 534, 537. 

Shamralilar, Bk. Samariler, 109, 
Shamrin, Bk. Samaria, 89, 90, 

103. 

S h i g h a r, Bk. Sincar, 300. 

S i b i r y a, Bk. Salapgay, 476. 

S i c i 1 y a, Bk. Sikilia, 76, 94, 95, 

112. 115, 128, 182, 325, 385. 448. 
Sicilya ada Ian, 486. 

S i d o n, Bk. Sayda, 91, 270. 
S i g i s t a n, 177, 179. 

S i h y o n, Bk. Sion, 340, 449. 

S i i r d, 634. 
Sikilia, bk. Sicilya, 94, 95. 

Silowkya kales i, 240, 512. 
S I o w k i a nehri. 231. 

S i I e n t i a r i i I e r, 148. 
s i m a I o 9, 204. 
Simandu, 263. 

s i m n a d U, 320, 321, 366, 376, 406. 

Sincar, Bk. Shighar, 300, 357, 
365, 429, 430, 432, 470, 474, 
485, 492, 493, 506, 507, 508, 
536, 573, 611, 628. 

Sincar d a £ i, 308. 

Sincar o Julian, 308. 

S i n o b, 497. 

Sion, Bk. Zion, 87, 340. 

S i r a k u z, 112. 

S i r a n i k a, 126. 

Sirdaptan, 22. 

Sirikha manastiri, 389. 

S i ri n, 275. 

Sis, 14, 15. 16. 19, 262, 510, 586, 
594. 640. 

S i v a n i, Bk. Syine, 198. 
S i f u r y a, 441 

Sihyun kales i, 606. 
Sir h a z i n e si, 387. 
S k i t y a, 139. 

S I a v I a r, Bk. Anlnbhe, 75, 155, 
158, 165, 188, 243, 244, 531. 

S o m o s, 87. 

S r u, Bk. Kuros, 212. 

Sufnaya daglari, 529. 
Siif denizi, Bk. Pento s denizi, 

631. 

Sigra nehri, 217. 

Sinikraton , Bk. Sekuntaron , 
395. 

Stagira, 106. 

Sur, 89, 81, 99, 103, 276, 350, 360, 
443, 444. 446, 447, 450, 460, 
461, 473, 474, 486, 578, 596. 

S u r i y e I i I e r, 204. 
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s u r i y e v e S u r i y e 1 i 1 e r, 13-16, 

25, 31, 74, 92, no. - 116, 119, 

131. 132, 142, 162, »63, 168, 

177, 178, 182, 186, 183, 192, 

194, 195, 196, 201, 235, 238, 

291, 267, 269, 272, 272, 274, 

278, 291, 295, 297, 303, 306, 

308, 309, 318, 327, 332, 333, 

334, 339, 340, 343, 344, 346, 

348, 349, 351, 353. 362, 374, 

382, 383, 390, 397, 398, 409, 

411, 418, 420, 440, 447, 466, 

474, 487. 493, 501, 508, 519, 

527, 529, 536, 538. 546, 558, 
559, 570, 572, 574, 578 - 581, 
586, 588, 591, 594, 595, 598, 
600 - 607, 609, 611, 613, 615, 
616, 619, 627, 628, 632. 

s u r m a r 532 !. 
s u s, 446, 447. 
s u v a y a d ha n e d a n i, 580. 
s ii 1 e y m a n ’ i n k a y a s i. 605. 
s ii 1 e y m an m a b e : d i, 103, 178, 

340. 
s ii r m a n ray, 238, 538. 
s ii m e r, 59. 

s «• 

u r y a n i 1 e r, 5, 10, 11 i, 26, 35, 

, 13, 14, 1 93, 103, 168 , 176, 186, 
187, 189, 191, 195, 197, 198, 

232, 264, 269, 274, 275, 276, 

285, 327, 333, 334, 335, 343, 

351, 352, 362, 263, 383, 385, 

389, 390, 393, 398, 401, 402, 

414, 416, 417, 418, 419. 

420, 423, 424, 427, 429, 433, 

434, 438, 449, 450, 452, 462, 

463, 467, 468, 469, 471, 472, 

473, 474, 475, 497, 499, 501, 
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